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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك فيصل  

 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب 

  الفلسفة في األدب . -برنامج الدكتوراه 

 

 

 بحث بعنوان : 

 استعارة المرأة في شعر المولدين ) بشار بن برد وأبي نواس أنموذجاً(

 

 األدب  األندلسي ضمن متطلبات مقرر 

 

 :نتيإعداد الطالب

 مشاعل بنت ذيبان بن عبدهللا العنابس  

 ونهى بنت محمد بن عبدالعزيز الشايقي

 

  محمد الجالصي مقدم لألستاذ الدكتور : 

 هـ1437 -هـ 1436

 املقدمة

أخرج العرفانيون االستعارة من سجن اللغة الذي حبس فيه ألكثر من ألفي سنة ، 

فاالستعارة مل تعد لديهم ظاهرة لغوية انجتة عن عملية استبدال أو عدول عن معىن حريف إىل معىن 

 

 



 2 
 

جمازي ، بل هي عملية إدراكية كامنة يف الذهن ، تؤسس أنظمتنا التصويرية ، وحتكم جتربتنا احلياتية 

 (1)وهو ما يعين أن االستعارة يف جوهرها ذات طبيعة تصويرية ال لسانية ، 

فيما يلي عرض للمجال االستعاري اخلاص ابملرأة يف الشعر العريب ، لنستجلي أهم املصادر 

 اليت يستقي منها الشعراء صورهم االستعارية ، راصدين ومضة اإلطباق يف كل منها :

تقوم عليها الداللة العرفانّية، وتوظيفها يف قراءة  يدرس هذا البحث التصّورات اليت  

النصوص الّشعريّة يف ما يُعرف اليوم ابلعرفانّية، ومثّلتها كتاابت تعود إىل "جورج اليكوف" و" مارك 

ترينر" و"كوفيتش " و" الثنائي براندت" ، وغريهم من الذين طّبقوا مبدأ دراسة املنهج العرفاين على 

ّّما يُوّسع من الّنظريّة الداللية العرفانّية، وجيعل منها إىل جانب كوهنا نظريّة داللّية  الّنصوص الّشعريّة،

نظريّة مجالّية ونظريّة يف الشعريّة ميكن مبا توّفره من آلّيات من دراسة الّنّص الّشعرّي. ومُيّثل مبحث 

 سة الّنّص الّشعرّي. "االستعارات التصّوريّة من أهّم اآللّيات اليت وظّفها العرفانيون يف درا

 

حناول يف هذه الدراسة االهتمام ابلصورة يف شعر بشار بن برد وأيب نواس، خاّصة االستعارة،      

اليت تفّرقت يف دواوينه دراسة تصّوريّة، وقد مّت اختيار جانب من اجلوانب اليت تستحق الّدراسة وهي 

لة بّشار الّشعريّة، فقد كاان ُمكثرين من الغزل، و )املرأة(، اليت احتّلت جزءًا ال ُيستهان به من خميّ 

هو يُعّد استجابًة فطريًّة جسديًّة  وإن كان مل أيخذاها ابلقيمة االجتماعّية الراقّية، بل إهّنما جعال 

الطريق ّمّهدًا ملمارسة متّردمها، إرضاًء لنزواهتما ، مبا يؤّدي إىل ري نفسهما عن طريق اإلفصاح مبا 

 أنفسهما. ترغب وتشتهيه
                                                             

)1 ( دراسات نظرية وتطبيقية في علم الداللة العرفاني، محمد الصالح البوعمراني ، مكتبة عالء الدين ، 

123.م ، ص2009صفاقس ،    
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و قد وّظف كالمها يف شعره استعاراٍت ُمتعّددة للمرأة حاولنا الوقوف على أمّهها، إذ متّثل صورة      

املرأة يف شعر بّشار و أيب نواس منوذجًا تشتغل به املناويل االستعاريّة يف اخلطاب الشعرّي، ولنا 

صدر على جمال هدف، هذا مستوى من اإلسقاط أو اإلطباق االستعاري: إسقاط مفرد جملال م

، أو كما جيمله "اليكوف" إبسقاط  اإلسقاط الذي يُؤخذ من مجلة التناسبات اليت تقوم بني اجملالنين

املعارف املُتعّلقة ابجملال املصدر على املعارف املُتعّلقة ابجملال اهلدف، ومكمن االستعارة يف تلك 

 التناسبات.

تغال مناويل استعاريّة وكل منوال قائم على إسقاطات جزئّية و هذه األبيات املختارة مناذج الش     

تتجّمع لتؤّلف نظامًا، أي منوال استعارات املرأة، واجملاالت املصدر يف هذه النماذج هي الـُمتحكِّمة 

 .، وهو املرأة كريف تناميها وانسجامها، وجند بذلك فضاءًا استعاراًي يقوم على صيغة من املنوال األ

 .وخامتة  حث فتتكون من مقدمة ومتهيد وثالثة حماورلبأما خطة ا

 احملور األول: استعارات املرأة يف شعر )بّشار بن بُرد(

 احملور الثاين: استعارات املرأة يف شعر )أيب نواس(

 احملور الثالث : الدائرة التصويرية املفهومية الستعارات املرأة عند الشعراء املولدين.

 املناويل االستعارية .احملور الرابع : 
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 التمهيد

 املرأة عند العرب:

إن الشاعر العريب الذي وصل إلينا شعره ، وجد نفسه أمام املرأة فهي رفيقته يف مجيع نشاطاته 

احلياتية، شأهنا شأن اهلواء والشمس واملاء، وهي اجلانب اآلخر حلياة الصحراء القاسية من فقر 

 قسوة .وعذاب وقتال وظلم و 



 5 
 

إن املرأة يف القصيدة العربية اجلاهلية متثل اجلانب الروحي السامي عند اإلنسان العريب يف الزمن 

اجلاهلي فهي تعويٌض ملا فاته من سعادة ، وهي املصدر األساسي للخارطة الفنية للشاعر العريب 

الذي يشتهيه ويتخيله ،  القدمي املستمدة من الواقع املادي املؤمل الذي يعيش فيه إىل عامل األحالم

فشبهها أبشياء مادية حسية انبعة من صميم البيئة اجلاهلية وطبيعتها ومكوانهتا  وما يف  ليليها 

 وهنارها، مثل : " جيد الرمي ، و عني الغزال ، و الشمس، والقمر، وغصن البان ، ..." .

دقة اخلصر،  وعبالة الساقني، يف فالشاعر قد جيد مفتاح اللذة يف الثغر اجلميل، و زاده اجلمايل يف 

اجلسد األبيض اخلفيف، ويف الصدر املصقول كسبية الفضة ، ويف الطباع واحلركة حني تصد أو 

تبدي عن خٍد أسيل، ويف النظر بعينني مجيلتني كعيون الظباء واجلرة، ويف العنق الدقيق كعنق الظيب 

 األبيض، ويف الشعر الشديد السواد .

االستعارية للشاعر اجلاهلي حىت أن القارئ قد يظن أنه مل يتبق أمام الشاعر فتعددت املناويل 

 احملدث مناويل جديدة يشكل منها مجالية جديدة للتعبري عن املنوال األكر )املرأة(.

ويف هذه الدراسة نسلط الضوء على جمموعة خمتارة من أشعار بشار بن برد و أيب نواس لنستجلي 

 ت اليت طرأت على املنوال األكر .من خالهلا أهم التحوال
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 احملور األول:

 استعارات املرأة يف شعر )بّشار بن بُرد(

املرأُة، يف هذه االستعارات، بؤرة تلتقي فيهـا مجلـة مـن املعـاين الـيت تنتمـي إىل حقـل مفهـومي 

وذلـك السـتثمارها وحتضر الصور احلسية بشكل جيعلها متوسعة يف هذا املقطـع املـتالحم   منسجم. 

لعدد من املكوانت االستعارية اليت تساهم يف منوهـا، ابلتفاعـل احلاصـل بينهـا، يف نسـق تعبـريي جيعـل 

. فقد جعل الشاعر املرأة هـدًفا لصـور متناسـلة مطابطـة منسـجمة، ُمسـتقاة مـن البيئـة من املوجودات

 اخلارجية مبوجوداهتا احلسّية.
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 (ة =  ومضة التهادي  املزيج املفهومي ) املرأة + سحاب

 : ]جمزوء الرمل[ 1يقول بشار بن برد

ـــــَتــــــزِّ النـــــَقَنــاةِّ  ــــَل ُمــــــهن ـــــثـن ـــنٍّ          مِّ ــَتـــَهــــادِّي ُمــــرنَجــــــحِّ  2بِـّ

افتتح الشاعر استعاراته بتصوير مشية املرأة، يف خفٍر وحياٍء وغُنج، فجعلها "سحابة" مثقلة 

ابملطر، ال تُبطئ وال ُتسـرع، مكـّواًن الّنسـق املفهـومي: "املـرأة سـحابة"، وُمسـقِّطًا مضـموان عرفانيّـا مـن 

ختيّـل امـرأة متشـي اجملال املصدر على مضـمون عرفـاين، مـن اجملـال اهلـدف. وهـذا الّتصـوير قـائم علـى 

مشًيا بني اإلسراع واإلبطاء، حيث أطبق الشاعر إطباًقا جزئًيا مظهر انتقال السحابة املثقلة وحركتهـا 

 من اجملال املصدر على مظهر حركات الّتغنج لدى املرأة. 

وإّن الســحابة قــد تكــون ســوداء، وقــد تكــون مصــحوبة ابلــرق والرعــد، وقــد حتمــل دالالت 

 باق االستعاري قام على إسقاط جزئي انتقائي.العذاب، لكن اإلط

 
                                                             

ديوان بشار بن برد، تحقيق وجمع وشرح وتقديم: محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة  - 1 

 . 53، ص  3، ج 1966التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، 
 . 53، ص  3ج  ديوان بشار بن برد، - 2 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(السحابة)

حاصل 
اإلطباق

ومضة التهادي
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 املزيج املفهومي:

 (ومضة الضياء)املرأة + الشمس= 

 يقول بشار بن برد: ]جمزوء الرمل[ 

ــــــــنن ُمــــُُزنـَــاتِّ  ـــــٍس      طَــــــــالَـــَعـــــتن مِّ  3َوبِــّــخـَـــدٍّ َخـــــــــدِّ َشــــمن

يف هذه االستعارة ينـزع الّشـاعر عـن "الشـمس" مفهومهـا الكـوين الطبيعـي لتتحـول إىل كـائن 

حــّي ميــارس الســلوك البشــري، املتمثــل هــا هنــا، يف "طالعــت". فـــالشمس كينونــة طبيعيــة ضــوئية ال 

وهنا إحساس هلا. وقد ترتبط، يف التصور الذهين، مبعاين اإلشراق واحلرارة والّدفء، بل رمبا تـَُفسَّر بك

كرة هلـب مشـتعلة خميفـة. ومـع ذلـك، فقـد أعحـت العناصـر االسـتعارية يف السـياق مشـهًدا عاضـدته 

صــورة املــزن الــيت حتــيط ابلشــمس، يف تنضــيد اســتعاري بــني صــورة خــّد املــرأة وضــيائه وبريقــه وصــورة 

 الشمس املضيئة.

تتناسـب فيهـا وقد وجد بشار بن برد يف جمال الشمس، أو يف فضائها التصوري استلزامات 

 مظاهر جزئية قائمة على نسق اإلضاءة، مسقطًا هلا على الفضاء التصّوري للمرأة.

                                                             

 . 53، ص  3ديوان بشار بن برد، ج  -3 
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 املزيج املفهومي:

 ) عينا املرأة+ بقرة الوحش= ومضة اتساع العني(

 يقول بشار بن برد: ]جمزوء الرمل[ 

ـَعـــيــنــنـَـــين بَـــَقـــٍر فِــّـــي       ُذرَاتِّ َوبِـّ  4بَـــــــــــَقـــــــــــٍر َأون ُجــــــــــؤن

 

ــة كثــرية، مثــل كوهنــا هلــا خــوار واكــل الكــ  وتُعطــي احلليــب.  إّن البقــرة ذات عناصــر طرازّي

وهذه عناصر ميكن أن تكّون استلزامات استعاريّة. غري أّن الّشـاعر بـىن االسـتلزام االسـتعاري: "عينـا 

على إسقاط جزئي ألغى فيه عناصر، من نوع الّصوت واألكـل ومـنح احلليـب املرأة عينا بقرة وحش" 

وغري ذلك من املظاهر لريّكز يف مضمون استعاري نشيط لتمثيل مجال عيينن املرأة هـو اّتسـاع حـدقيتن 

 بقرة الوحش.

                                                             

 . 53، ص  3ديوان بشار بن برد، ج  - 4 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الشمس)

حاصل 
اإلطباق

ومضة الضياء
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 املزيج املفهومي:

 الرمي = ومضة الرشاقة(املرأة+ رشاقة )

 يقول بشار بن برد: ]جمزوء الرمل[ 

ـــيــــــــدِّ رِّيــــــٍم      يَــــــرنتَـعِّـــــي ُحــــــــرَّ الــــــنَّـــَبــاتِّ  ــــيٍد جِّ ــــجِّ  5َوبِـّ

 

 

إّن جمـــال "الـــرمي" كثـــري اجلـــراين علـــى ألســـنة الشـــعراء. وقـــد أطبـــق بشـــار املضـــمون 

ة، إذ انتقـى االستعاري للّرمي، من اجملال املصدر على املضمون االستعاري للمرأة الّرشيق

مـن اجملــال املصــدر الــرمي يف خّفــة احلركــة وأســقطها علــى الرشــاقة. وأخــرج مــن االســتلزام  

كـــون الـــّرمي حيـــواان  ســـريَع احلركـــة ولـــه قـــرون ودقيـــق الســـاقني. وأســـقط مـــا انتقـــاه مـــن 

 الصفات، وهو، يف هذا االستلزام أطبق خّفة احلركة على الّرشاقة.

                                                             

 . 53ديوان بشار بن برد، ص  - 5 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(البقرة)

حاصل اإلطباق

ومضة اتساع 
العين
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 املزيج املفهومي:

 (ومضة حالوة الطّعم)ثغر املرأة + الشهد + املاء= 

 يقول بشار بن برد: ]جمزوء الرمل[ 

َب اللَّـــــثَـــــــــاتِّ   َوبـَـــــذِّي طَـــــعنــــــٍم َشــــنِّيـــٍب       بَــــــــــــارٍِّد عـَــــــذن

ــــــي ــــٍد    شِّ ــــنن َذونبِّ َشــــهن  6ــــَب بِـّــالنــــَمـــــاءِّ النــــُفــــَراتِّ طَـــــعنـــُمـــُه مِّ

ويؤّلف اجملال املصدر واجملال اهلدف إطارا عرفانيا ُمشطكا تتنّضد عناصره إذ يتجّلى املضمون      

العرفاين للّشهد، من اجملال األّول. ويتجّلى املضمون العرفاين لرضاب املرأة، بشكل مناسب، من 

 –ملعىن االستعاري عن إسقاط ما هو ُمتجّذر يف العرفان على ما هو انشئ آن اإلطار الثّاين. وينشأ ا

قولّيا. وينشط مفهوم  الّشهد الثّابت يف العرفان. ويبين تدرجيّيا جماال جديدا، يف إطار شبكي ُمنضَّد 

 وُمنتظم حمصولُه استلزام استعاري أّول: "رضاب املرأة شهد عسل".

                                                             

 . 53، ص  3، ج ديوان بشار بن برد - 6 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الريم)

حاصل اإلطباق

ومضة رشاقة 
القد  
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 شهٌد، الـمصدر الـمجال األوىل، االستعارة ففي رعن:استعا تتعاضدُ  البيت، هذا يفو 

لريق  الـمفهومي والّنسق للّشهد الـمفهومي الّنسق بني الّشاعرُ  انسب وقد رضاب. اهلدف والـمجال

 ريق املرأة، هو اهلدف والـمجال املاُء العذُب، هو الـمصدر الـمجال الثّانية، االستعارة ويف املرأة.

 وقد أسقط لريق املرأة. الـمفهومي والّنسق للماء الـمفهومي الّنسق بني الّشاعرُ  انسب أيضا. وقد

 رّشحته اثن عرفاين مضمون على والشهدُ  املاءُ  مها الّتجارب، رّسختهما عرفانّيني مضمونني الّشاعر

 جرت املاء والّشهد، من جهة والّرضاب، من جهة اثنية. وقد بني وانسب قولّية. -اآلن الوضعّية

استعارة  فاستعارة: "الـّرضاب شهد" وعضدهتا تصّوري. مفهومي إسقاط عرفاين يف االستعارة هذه

 شبكي انتظام ويف شامل تصّوري مفهومي عرفاين تـمّثل يف االستعارعن "الـّرضاب ماء". واندجمت

 .منضَّد

وإّن املعاين كانت ُخطاطات ذهنّية وخطاطات صور، مّث حدث نشاط عرفاين تناسب فيه مضمون 

عرفاين مع مضمون اثٍن. ونشأ عن ذلك حتّوٌل من الوضع اخلُطاطي إىل الوضع الّلساين. فالقوالب 

يّان قويل. وإّن الّشهد واملاء عنصران عرفان –الثّابتة واملعارف املوسوعّية تتحّول إىل وضع آن 

استثارهتما وضعّية ُمدركٌة، هي ريق املرأة. فـالّشهد واملاء ُمتأّصالن يف موضع من العرفان مع معارف 

ومضامني ُمنتظِّمة يف ُأطر. وإّن إسقاطهما يستدعي اإلطار كامال. وابالستلزام االستعاري ينشأ إطاٌر 

. مها الشّ  هد واملاء، من جهة وريق املرأة، من جهة عرفاينٌّ شامٌل يتأّلف من إطارينن فرعيّـنين ُمتناسبنين

 اثنية.
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. 

 

 

 

 

 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الشهد)

المجال 
المصدر

(ماء الفرات)

حاصل اإلطباق

ومضة العذوبة 
و حالوة الطعم
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 املزيج املفهومي : 

 ) املرأة + القمر = ومضة االستدارة و الضياء و بعد املنال (

 :7يقول بشار بن برد 

ــــجُ   بـــانـــوا بـــُخـــوٍد كـــأن رؤيــتـهـــا        بــدٌر بــدا و الــظـــرُم مـــُرتَـــهِّ

 وجــــَه بــــــدٍر مــــُـــــــــتــــَوَّجُ                 أرقـــب الـــبـــدر كـــــــــي أرى

 عـــذُب الـثـنـايـا بــدا يف عــينِـّهِّ َدَعجُ     كــــأهنـــا قـــَمـــــٌَر راٍب رواُدفـــُُه     

سماوي الذي يستمد نوره مـن يّتحد اجملال املصدر يف الصور املتالحقة ، فهو ذلك اجلرم ال

األرض ، و حيمــل نتـــوءات عـــّدة ، و يّتخــذ أوجًهـــا متغـــايرة حســـب التقــومي القمـــري ، لكـــن الـــذات 

الشــاعرة انتقــت و بسالســة صــفات تليــق ابجملــال اهلــدف ) املــرأة ( ، يف اســتدارة وجههــا ، و النــور 

. و خيطق اجملاز احلدود املرئية ليبلغ الوّضاء املنبعث منه ، و يف عليائها و سّوها و صعوبة الظفر هبا 

عمق األشياء ، و هو تقنيـة لغويـة خاصـة تضـطلع بوظيفـة إنشـاء عالقـات جديـدة بـني كائنـات العـامل 

وأشيائه ، وذلك بنقل املعاين من احلياة إىل اللغة. وهو نقـل يـدفع ابملتقـابالت إىل احلـد األقصـى مـن 

غرافيا اجلمالية اليت أضـحت الـدالالت اجملازيـة اوي إىل االئتالف والتعاي الداليل   ليكشف عن اجل

 أفيائها . 

                                                             
 .70، ص  2ديوان بشار بن برد ، ج -7 
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 املزيج املفهومي : 

 ) ريق املرأة + اخلمر و العسل و الزجنبيل = ومضة طيب الطعم (

 :8يقول بشار بن برد 

 وُرضاٍب ذي أشٍر أغرٍّ كأمّنا   غُـــبقــــتن مشاربُه من الّتفاح

 جــــنيّـــًا    و طعـــنَم الّزجَنبيلِّ وريحِّ راحِّ كــأّن بـِــّريقها عــساًل 

الرضاب هو الريق املرشوف ، والغبوق هو ما ُيشرب يف الَعشّي ، و قد تفّنن الشاعر بشار 

بن برد يف نقل حاسة التذوق اليت أراد أن يعر عنها مبجموعة مـن الصـور املتمازجـة ، و الـيت تُـدخل 

 ت اجملازية.املتلقي يف عامل متنوّع من النكها

اجملال اهلدف هو ريق املرأة ، و قد ابت هدًفا ملصادر عّدة تـدعم حجـج الشـاعر ، و تؤّكـد 

مقصده ، فأخذ من اخلمر املصنوعة من التفاح معىن اللذة و إذهـاب العقـل ، و مـن مصـدر العسـل 

                                                             
 . 116،  113، ص  2ديوان بشار بن برد ، ج -8 

المجال الهدف 

(المرأة)

المجال المصدر

(البدر-القمر )

حاصل اإلطباق

-ومضة االستدارة 
البعد المن-الضياء
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اّس مثــري حـالوة الطعــم ، و مـن مصــدر الزجنبيـل معــىن طيـب الــنّـَفس و زكـّي الرائحــة ، يف تراسـل حــو 

 للدهشة .

 

 

 

 املزيج املفهومي : 

 ) املرأة + الياقوت = ومضة الريق و االمحرار و النفاسة  (

 :9يقول بشار بن برد 

 أنـــتِّ يــاقوتـــٌة قــدرُت عــلــيــها            ال أحــبُّ الــشــريــَك فـي الــيــاقــوتِّ 

                                                             
 . 4، ص  2ديوان بشار بن برد ، ج -9 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الخمر)

المجال 
المصدر

(الشهد)

المجال 
المصدر

(الزنجبيل)\

حاصل اإلطباق

ومضة طيب 
فَسالطعم و الن  
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حمّقًقا للمتلقي أقصى درجـات االسـتمتاع البصـري ميضي بشار بن برد يف مشروعه اجملازي ، 

، فيجعل املرأة احلسناء هدف صورته اجملازية ، و يستعري من عامل البحار مصدر هذه الصورة ، و قد 

ــار الشــاعر احلجــر الكــرمي ) اليــاقوت (   لُيســبغ علــى حســنائه ومضــات الريــق و اللمعــان ، و  اخت

الــثمن و ارتفــاع القيمــة و املكانــة ، ّمــا يشــي أبهبــى صـــور الصــفاء و النقــاء مــن األدران ، و غــالء 

و يستبد التشبيه بكـل اجلمال املنظور ، و حيقق مهرجان احتفاء العيون مبا لّذ و طاب من املرئيات .

أطراف الصورة ، يف نسـق يـوحي ابإليغـال فيهـا   فالشـاعر فـاز هبـذه الياقوتـة ، و ال يريـد شـريًكا لـه 

البياين الذي يلعبـه التشـبيه يف إبـراز اجلوانـب احلسـية مـن الصـورة، خاصـة إذا   فيها ، وال خيفى الدور

 لتحقق العناصر املشطكة بينهما. كانت العالقة بني املشبه واملشبه به قريبة

 

 

 

 

 املزيج املفهومي : 

المجال 
الهدف 

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الياقوت)

حاصل اإلطباق

-ومضة البريق 
ةالنفاس-االحمرار 
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 هبنقة = ومضة ذهاب العقل  ( -)الشاعر+ املخمور 

 يقول بشار بن برد:

َوى مبََِّسامِّعِّي      َكَما َداَر خَمنُموٌر مَِّن النََّشَواتِّ َوَداَرتن َصَبااَبت   اهلن

يُّ ُذو النَوَدَعاتِّ     َقُة" النَقينسِّ  10لقدن تـَرََكتـــين مـــن هـــواها كأّنين      "َهــَبــنَـّ

تعود الذات الشاعرة إىل رشدها ، و تالمس واقعها املليء ابإلحباط الذايت ، فيجعل بشـار  

ذاتــه هــدًفا لصــورتني متمــازجتني حتمــالن الومضــات ذاهتــا ، فقــد أخــذ مــن فضــاء اجملــال بــن بــرد مــن 

املصدر األول ) املخمور ( ومضة ذهاب العقل   و كـيال يعتقـد املتلقـي أن ذهـاب العقـل قـد يكـون 

الشــاعر ( مبجــال ، عــاد لــريبط اجملــال اهلــدف ذاتــه )حالــة مؤقتــة تتالشــى بتالشــي املســبب ) اخلمــر (

) هبنقة األمحق ( ، مستقًيا من املوروث الشعيب العريب ومضات دميومـة ذهـاب العقـل ،  مصدر آخر

 و استحالة عودة الشاعر الذي أذهله اهلوى إىل رشده .

إهنا عالقة جدلية تؤسس للذاتيـة اخلاصـة للشـاعر،  و ملـا هـو كـائن يف واقعـه ، إهنـا اللحظـة  

د التشــكيل اجملــازي النفســي للــذات وحاالهتــا لتحقــق الفارقــة الــيت تعتمــد اللغــة أداة يقظتهــا، وتعتمــ

 التفرد املّر ل ان ، يف حماولة القبض على اللحظة الشعرية الفارقة .

                                                             
 .57، ص  2ديوان بشار بن برد ، ج -1010 
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 املزيج املفهومي :

 )املرأة + اللؤلؤ = ومضة النفاسة وغالء الثمن (

 لبسيطيقول بشار :ا

 11معنصوبُ لو ُكننتِّ غريَ  فتاة كننتِّ لؤلؤًة   غاىل هبا ملٌك ابلتُّاج 

فقد أجرى بشار استعارة اللؤلؤ للعبارة عن مجال تلك الفتاة املصون وعفتها ، جبمال لؤلؤة نفيسة 

غاىل هبا ملك وافر الثراء واجلاه ، ميلك العديد والعديد من اجلواهر، إال أنه غاىل هبا لنفاستها ، 

النفاسة + الصون + وغالء  فيستمد للمجال اهلدف ) الفتاة ( من اجملال املصدر ) لؤلؤة ( ومضات

 الثمن .

                                                             

 .3 بيت ،220 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 11 

المجال 
الهدف 

(الشاعر)

المجال 
المصدر 

(هبنقة)

المجال 
المصدر

(المخمور)

حاصل اإلطباق

ومضة ذهاب 
العقل
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 املزيج املفهومي :

 )املرأة + قمر = ومضة احلركة وانتظام الزايرة ، االجنذاب ، االكتمال(

 : الكامليقول بشار :

دِّ كاعِّبِّ   12ولَقدن أزور على اهلوى ويزورين       قمر اجملرة ِّ يف جماسِّ

 البسيطو يقول بشار :

مَّ حتت الليل   13جمتنحاً       قد شفَّين  قمٌر يف السط حمُجوبُ أساوُر اهلن

 تضافرت يف هذه االستعارة )املرأة/قمر( جمموعة من املظاهر اليت جعلت الشاعر حيدث هذه اإلسقاطات:

                                                             

   6بيت ،220 ص ،1 ج ديوان بشار بن برد، - 12 
 .لمجسد هو الثوب المالمس للجلد ، الكاعب : الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير\ا*

 .3بيت: ،220 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 13 

المجال 
الهدف 

(الفتاة)

المجال 
المصدر 

(لؤلؤة)

حاصل اإلطباق

ومضة النفاسة 
والصون وغالء 

الثمن
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فحركة جسد املرأة وحركة القمر، زايرة احملبوبة وزايرة القمر املنتظم ضمن جمرة ، الالإرادية وغري القصيدة 

ابة ، االجنذاب ، االكتمال ، القمر تكميل املنظومة ويسري تشده قوى اجلاذبية ،والشاعر التناغم واالستج

 أيسره اهلوى وتشده حنو احلبيبة قوى وبذلك تكون:

 )املرأة(               العنصر اجلاذب

 

 املزيج املفهومي :

 )املرأة +مشس = ومضة احلسن واإلشراق(

 :يقول بشار: ]الوافر[

َلَبا                  جُمنتـَ نِّهِّ     َكَأنَّ نُورًا يفِّ الشَّمنس ِّ َرنُض مِّنن حَمَاسِّ رُِّق األن  14َوُتشن

                                                             

 .8 بيت ،281 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 14 

المجال 
الهدف 

(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(قمر)

حاصل اإلطباق

ومضة الحركة 
وانتظام الزيارة ، 
االنجذاب ، االكتمال
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ميضي بشار بن برد يف مشروعه اجملازي ، حمّقًقا للمتلقي أقصى درجـات االسـتمتاع البصـري 

يف إشــراقها  ، فيجعــل املــرأة احلســناء هــدف صــورته اجملازيــة ، و يســتعري مــن عــامل الطبيعــة الشــمس

مصــدرا هلــذه الصــورة ، و قــد اختــار الشــاعر الشــمس   لُيســبغ علــى حســنائه ومضــات احلســن و 

  اإلشراق ، ّما يشي أبهبى صور اجلمال املنظور ، و حيقق احتفاء العيون هبذا اجلمال .

 

 املزيج املفهومي :

 ومضة تبدي اجلمال رغم االحتجاب(  )املرأة +مشس + قمر  =

  يقول بشار :

ُهنَّ مشس الدَّجنن أوقمرًا    15غداً لنا ال بسًا درعًا وجلنبااب       ُعلِّّقنُت منـن

اجملـال اهلــدف هــو املــرأة ، و قـد غــدت يف هــذا البيــت لوجـة مجاليــة تعاضــدت فيهــا مصــادر 

عـّدة تــرز ألـوان اجلمــال ، فأخـذ مــن اجملـال املصــدر ) املشـمس(  ومضــة تبـدي مجــال الشـمس رغــم 

                                                             

 .13 بيت ،224 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 15 
 الد جن : إلباس الغيم السماء .

المجال 
الهدف 

(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(شمس)

حاصل اإلطباق

ومضة الحسن 
واإلشراق
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خلف الغيوم ، و من اجملال املصدر )القمـر( ومضـة تبـدي مجالـه رغـم احتجـاب نـوره احتجاب نورها 

 خلف الغيوم ، لريصد اجلمال البادي هلذه املرأة رغم تسربلها ابجللباب  .

 

 املزيج املفهومي : -

 الفتك واالعتداء والتعدي ( )املرأة +غزال  = ومضة -

 يقول بشار:

 16كاليوم مغصواًب ومغتصبا  غزالٌة غصبت ليثًا مبُقلتها     مل أر

هلذه الومضة تشاكالت يف جتارب الشعراء ، لكن بشار يظفر بومضة )غزال( بصورة خمالفة   ويعطي 

مقلتها القدرة على الفتك واالعتداء والتعدي ، من خالل إسقاط معىن االغتصاب عليها ، وعادة 

 ين ،واملعادالت وتكون الغلبة هلا .ما يكون االغتصاب فعاًل صادرًا عن األقوى ، وهنا يقلب املواز 

 الليث.----مقابل---الغزالة 

                                                             

 .9 بيت ،370 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 16 

المجال 
الهدف 

(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(الشمس)

المجال 
المصدر

(االقمر)

حاصل اإلطباق

ومضة تبدي 
الجمال رغم 
االحتجاب 
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وهنا تتجلى الومضة واللحظة االدهاشية من وقوع غري املتوقع وانتفاء النمطية ، وهذا ما جيعلنا 

 نتوقف أمام هذه االستعارة اليت يظهر لنا فيها الشاعر جانباً من رؤيته اخلاصة.

 

 املزيج املفهومي : -

 احلسن و اجلمال وهباء الطلة( ال  = ومضة)املرأة +غز  -

 يقول بشار : 

هِّ احلبيبِّ وراعين      غزاٌل عليهِّ زعفراٌن مضرجُ   17َعَرضنُت إىل َوجن

ميضــي بشــار بــن بــرد يف مشــروعه اجملــازي مســتعريا مــن عــامل الطبيعــة )الغــزال ( ليطبقــه علــى 

جعـــل املــرأة احلســـناء املصـــطبغة حســنائه ، حمّقًقـــا للمتلقــي أقصـــى درجـــات االســتمتاع البصـــري ، في

ابلزعفران هدف صورته اجملازية  . و قد اختار الشاعر الغزال املصبغة ابلزعفران مصدرا هلده الصورة 

                                                             

 بيت. ص: ، ،2ج ديوان بشار بن برد، - 17 

 ضرج : أي اصطبغ 

المجال 
الهدف 

(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(غزالة)

حاصل اإلطباق

ومضة الفتك 
واالعتداء والتعدي
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  لُيسبغ على حسنائه ومضات احلسن و اجلمال وهباء الطلة ، ّما يشي أبهبـى صـور اجلمـال املنظـور 

  ، و حيقق احتفاء العيون هبذا اجلمال .

 

فهم االستعارة يف منظومة التواصل بني املتخاطبني بلغة واحدة ، وضمن ثقافة واحدة ، كي  البد من

َ يستعمل املتكلم األعمال االستعارية دون غريها من األعمال القولية ؟   نفهم ملِّ

 .وبشار فيما سبق يرينا أنثاه ويسمعنا وقع أقدامها يف رشاقة الغزال 

 

 املزيج املفهومي : -

 = ومضة خفة احلركة ورشاقة اجلسد( )املرأة +ظيب  -

 يقول بشار : 

المجال 
الهدف 

(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(غزالة)

حاصل اإلطباق

ومضة الحسن 
والجمال وبهاء 

الطلة 
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 18يف جمسديها ظيب برية          قليب عليها هالك مستميت

اجملال اهلدف هـو )املـرأة (، و اجملـال املصـدر هـو )الظيب(.فقـد أراان بشـار أنثـاه وأ عنـا وقـع 

حركته ، وأطبقـه علـى أنثـاه أقدامها يف رشاقة الغزال الرية ، أي أنه قد أخذ من الظيب رشاقته وخفة 

 يف رشاقتها وخفة حركتها يف استلزام استعاري تلتقي فيه ومضة خفة احلركة برشاقة اجلسد .

 

 املزيج املفهومي : -

 )الفتاة + الرشأ  = القوة وحداثة السن ، الرشاقة واخلفة ( -

 الكامل يقول بشار :

 19فما أتيتُه ودعايَن الرَّشأ الغرِّ                يُر إىل اللِّّعابِّ 

                                                             

 بيت. ص: ، ،3ج ديوان بشار بن برد، - 18 

 بيت. ص: ، ،2ج ديوان بشار بن برد، - 19 

 الرشأ : هو ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه .
 الغرير : الشاب ال تجربة له .

المجال 
الهدف 

(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(الظبي)

حاصل اإلطباق

ومضة خفة 
الحركة ورشاقة 

الجسد 
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يصور بشار يف هذا البيت إقبال الفتيات عليه رغم ما عرف عنه من دمامة وجهه، جاعال من ) 

الفتاة ( يف بداية حياهتا ويف وهج أنوثتها جماال هدفا الستعارته ، فهي تطلب منه مالعبتها إال أنه 

الرشأ (  يف استلزام يقابل هذا الطلب ابلصد والالمبااله  ، ليطبقه على جمال مصدره وهو ) 

 استعاري تلتقي فيه ومضة القوة وحداثة السن ، الرشاقة واخلفة .

 

 املزيج املفهومي : -

)قامة املرأة + جريدة خنل + األمي وهو ذكر احلية األبيض اللطيف  = ومضة االستقامة والدقة وسرعة 

 احلركة ، والليونة  (

 

 

 يقول بشار : 

المجال 
الهدف 

(االفتاة)

المجال 
المصدر 

(الرشأ)

حاصل اإلطباق

القوة ومضة 
وحداثة السن ، 
.الرشاقة والخفة 
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 20مثَل أمين الغضا دعاه األابءُ          أزرت دعصًة ومتتن عسيباً     

يشكل الشاعر ومضة مركبة من صورة من اجملال  اهلدف )املرأة ( إىل اجملال املصدر) عيب النخل + األمي 

وهو ذكر احلية األبيض اللطيف( ضمن العسيب يستدعي فضاء االستقامة والدقة ،ومن ذكر  احلية 

 الشاعر املرأة متشي  البياض وسرعة احلركة ، والليونة  ، جعل

يف تثٍن وسرعة كاحلية البيضاء اليت أرادات أن تدخل أمجة القصب  وجعل رؤية احلية ألمجة القصب 

 وحمبتها الدخول فيه مشبهة بكون القصب يدعوها ألن تدخله .

 

 املزيج املفهومي

 )ثدي املرأة + رمان +  = ومضة االستدارة واالمتالء واالستواء (

 

 يقول بشار :

                                                             

 .23 بيت ،143 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 20 

المجال الهدف 
(االمرأة)

المجال 
المصدر 

(جريد النخل)

المجال 
المصدر

(ااأليم)

حاصل اإلطباق

ومضة االستقامة 
والدقة وسرعة 

الحركة ، والليونة  
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 زاهنا مسفر وثغر نقي               مثل درِّ النظام فيه استواءُ 

 وقوام يعلو القوام وحنر             طاب رمانه عليه األابء

 وحيه من بنان             كبنات سقاه جم رواء وبنان اي

 وهلا وارُد الغدائر كالكر         م سوادًا قد حان منه انتهاء

 21زهته الصفراء واحلمراء وحديث كأنه قطع الروض   

يستجري الشاعر بكل مادي ويستعريه ، منتقيا كل صفة ابعثة على االهتداء ملا أراده ، فامتزج 

عنصران من الفضاءين املدخلني ومها "أثداء املرأة" والرمان ، ومها منفصالن لكن أول مراحل املزج 

،االمتالء، وكذلك يفعل مع شعرها متثلت يف إسقاط مضامني الرمان وهي : االستدارة ، االستواء

وجدائلها اململئة كحبات العنب عندما يستخدم لونه إلسقاط استعارته ، أما أحاديثها فيجمع بينها 

وبني قطعة الروض اليت ازدانت أبلوان من الورود الصفراء واحلمراء ،من النتاغم واجلمال وحمبة 

إىل نفس سامعه   فجمال حديثها كرؤية النفس وراحتها لتنوعه ، وعدم تسلل امللل والسآمة 

 الروض البهي.

 

                                                             

 .29 - 25األبيات  ،144 ص: ،1ج ديوان بشار بن برد، - 21 
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المجال الهدف

أثداء المرأة-1)

جدائلها-2

(حديثها-3

المجال المصدر 

الرمان -1)

العنب-2

(قطعة الروض-3

حاصل اإلطباق

االستدارة ، -1ومضة
.االستواء،االمتالء

.اللون واالمتالء-2

النتاغم والجمال ومحبة النفس -3
وراحتها لتنوعه 
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 املزيج املفهومي:

 )املرأة + النار= ومضة االشتعال(

 هـ(: ]حبر اهلزج[168يقول بّشار بن برد )ت 

ـبِّ  ـَشـاءِّ َكاللَّـهن ـنن ُحـبِّّــ         ـكِّ يفِّ اأَلحن  22"أعـبَّـاَدُة" مِّ

إن الّنفس البشريّة دائمًا ما حتتاج إىل احلّب، هذا احلّب الذي أصبح وجهًة لكثري من الشعراء،      

وسببًا لوجود شعرهم على حد قول بعضهم ، وحّبهم يزيد يومًا بعد يوم، ومن ُسبل التلّذذ بذلك 

عر البيت، على احلّب حرص بعض الشعراء ومنهم بشاّر على ذكر اسم احملبوبة الذي استهّل به الشا

عادة العرب، لذا وصف بّشار مشاعَره الداخلّية املعنويّة، وجّسدها يف صورة شيٍء حمسوس، 

فمشاعره مّتقدٌة دومًا، وقد استعار هلا صورَة النار امللتهبة لشّدة التهاب مشاعره، واتّقاد نفسه 

 اجلّياشة ابحلّب.

اهلدف جند حّبًا يشتد ويزداد يف نفس من حيب، إذ  يف اجملال املصدر جند انرًا تلتهب، ويف اجملال     

أخذ الشاعر مظهر التهاب النار، وأسقطه على مظهر شّدة احلب وانسب بينهما يف شكل ومضة 

واحدة، وجعل النسق املفهومي لّلهب ُمسقطًا على النسق املفهومي للحب، فالشاعر جتيش نفسه 

 ابحلب، كما يشتد هليب النار.

                                                             
 .5، بيت1/217م: 1996هـ/1416، 1ديوان بش ار بن برد، شرح حَسين َحموي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط22

 عبادة: يريد بها عبده.
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 ـ 

 املفهومي:املزيج 

 = ومضة النشاط و اهليجان( -اهلاجس–)شبيب النار+ الشعور 

 يقول الشاعر:]حبر البسيط[

ُبوبُ  ٌس كالنَّارِّ مشن َبُة" ال تـُبنقِّي عَلى رَُجٍل        بَِّقلنبِّهِّ َهاجِّ  23هلل "طيـن

لنا فضاء جامع هو الّنشاط واهليجان، ولنا فضاء مدخل أول هو شبيب النار، ولنا فضاء      

مدخل اثٍن هو الشعور )اهلاجس(، ونتج عن ذلك يف الوضعّية آن قولّية فضاء مزيج صار فيه 

اهلاجس الشديد انرًا حامية، واستحال الشعور شبيبًا مندلعًا، ومن مظاهر االمتزاج قول الشاعر: 

"هاجس كالنار مشبوب"، فقد مزج فضاءين الشعور والشبيب، كما لو أّن كلمة "شبيب" يف أصلها 

                                                             
 .6، بيت1/142السابق: المصدر 23

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(النار)

حاصل 
:اإلطباق

ومضة 
االشتعال
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علت للعبارة عن شدة اهلواجس، فاحلبيبة عطوفة ومن شّدة عطفها فهي تطفئ نريان أشواقه جُ 

 امللتهبة.

 

 

 املزيج املفهومي:

 )املرأة +لؤلؤة= ومضة النفاسة(

 يقول أيضًا: ]حبر البسيط[

َر فتاٍة ُكننتِّ ُلؤُلوًة        غاىَل هبا َملٌِّك ابلتَّاجِّ َمعنُصوبُ   24لون ُكننتِّ َغيـن

من شّدة حّب الشاعر حملبوبته، فقد ابلغ يف وصفها وتغزُّله هبا إىل درجة اعتبارها شيء مثني،      

وهذا يدل ـ ال حمالة ـ على إعزازه هلا، وقد صاغ الشاعر ذلك يف صورة استعارية وصف فيها حمبوبته 

                                                             
 .4، بيت 1/142الديوان: 24

المجال الهدف

(المرأة) 

المجال 
المصدر

(الهاجس)

المجااللمصدر

(رشبيب النا) 

حاصل 
:اإلطباق

ومضة النشاط
والهيجان
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مدخل أول وهي أبهّنا لو مل تكن امرأة لكانت لؤلؤة يف عج ملك يف فضاء جامع، إذ لنا فضاء 

اللؤلؤة، وفضاء مدخل اثٍن وهي الفتاة، وجيمعهما الشيء النادر الثمني يف قيمته، وقد جعل الفتاة 

 يف عالقة فاعلية بناها الفضاء املزجي الذي استحالت فيه الفتاة لؤلؤة.

 

 املزيج املفهومي:

 = حالوة الطعم (+جىن النحل)العسل( )الوفاء ابلوعد 

 اهلزج[يقول أيضًا: ]حبر 

ـلِّ       ولَـكِّـنن َذاَك َمـثنـلُـوب  25َوَوعنـٌد كَجـَنـى الـنَّحن

لنا يف اجملال املصدر جىن النحل، وهو العسل، ولنا يف اجملال اهلدف الوعد الذي يصدق فيه      

صاحبه، فالشاعر ميثِّّل العسل مبا هو نسق مفهومّي أّول، وميثِّّل الوعد من حيث هو نسق مفهومّي 

إذ يُطبق مظهر حالوة الطعم من نسق العسل على مظهر الصدق من نسق الوعد إطباقًا ُجزئّياً  اثٍن،
                                                             

 .1، بيت1/157الديوان: 25

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(اللؤلؤة)

حاصل 
:اإلطباق

ةومضة النفاس
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يف شكل ومضة استعاريّة، وكالمها ّما تتقّبله الّنفس اإلنسانّية، وُسرعان ما يتحّول الشاعر من املعىن 

ن ذلك من ابب اإلجيايّب إىل املعىن السليّب، إذ أشار إىل الوعد ابسم اإلشارة )ذاك( وقد يكو 

االختصار، أو كراهية الشاعر إلعادة ذكره، أو استبعاد صدقه  لكون صاحبه أخلف وعده ومل يفِّ 

به، فهذا ُمعاب وُمالم على فعلته تلك، وملّا اقتضى أّن من يّتصف بتلك الصفة، وهي اخلُلف 

على النهاية يف  ابلوعد واالستنقاص منه بسبب ذلك، أتى الشاعر ابسم املفعول )مثُلوب( للداللة

الصفة وكراهتها  حىت يُناسب الشاعر بني مرارة ُخلف الوعد وحالوة الصدق به، وكأّن الشاعر 

يعقد ُمقارنًة بني ما ترغب به النفس اإلنسانّية وما تكرهه، لذا مل جيد الشاعر بُدًا من اجلمع بني 

 الصورتني واملقابلة بينهما.

 

 املزيج املفهومي:

 ن = ومضة الدقة والليونة والنعومة و الرشاقة() املرأة + الغص

 يقول الشاعر: ]حبر اخلفيف[

المجال الهدف

الوعد )
(الصادق

المجال 
المصدر 

(العسل)

حاصل 
:اإلطباق

ومضة حالوة 
الطعم
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ـتزُّ َرطبا ـ      ـحِّ كُغصننِّ الرَّحينَـانِّ يهن ُضـومُة النكشن  26وثـََقاُل اأَلرندافِّ مهن

اّلف الشكل االستعارّي من مهضومة الكشح، وهي كناية عن وصف الشاعر للمرأة ذات      

اخلصر الضامر النحيل، وقد أخذ معناها من )الكشح( وهو اجلزء اجلانيب من اجلسم ما بني الضلوع 

واخلاصرة، أو ما بني اخلاصرة والسُّّرة ووسط الظهر من اجلسم، ومن عناصر الشكل االستعارّي 

 طبا(، والُغصنن الّرطيب أي صار انعماً لّينًا.)رَ 

تشّكلت هذه االستعارة يف وصف الشاعر الدقيق حملبوبته، وتغزُّله يف تفاصيل جسدها، فقد      

، مها البيئة اإلنسانّية والنباتّية يف شكل ومضة استعاريّة، أسقط فيها جزًءا  زاوج بني بيئتنين خمتلفتنين

ل املرأة خبصرها النحيل الدقيق وبطنها الضامر على الُغصنن الّرطب الذي من جسد حمبوبته وهو متاي

تز يف تلك الشجرة املُورقة اخلضراء يف ذلك اهلواء العليل، يف شكل ومضة واحدة تتمّثل يف الّدقة  يهن

يت والليونة والنعومة، هذا املزج ـ حقيقًة ـ  أعح لنا الولوج إىل خمّيلة الشاعر يف تصّوره للمرأة ال

عشقها، وتغّزله هبا، غري أّن هذه املرأة مل تبعدن كثريًا عن املرأة املثال اليت يُريدها الشعراء يف 

قصائدهم، وقد خّص الشاعر نبات الرحيان دون غريه من النباعت، ملا له من خاصّية عطريّة، فهو 

النباعت اليت يتغىّن هبا طّيب الرائحة، ُيضاف إىل ذلك رطوبة ُغصننه ودقّته ونعومته، وهو من أكثر 

 الشعراء يف قصائدهم. 

                                                             
 .9، بيت1/348الديوان: 26
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 املزيج املفهومي:

 والطول + اللمعان والبياض( لرشاقة)املرأة + الرمي+ الدر= ومضة ا

 يقول الشاعر: ]حبر اهلزج[

ـيـدِّ الـرِّيـمِّ ُسـلنـُهـوبُ  ـبِّـُه الــدُّرَّ      َكجِّ ـيـٌد يُـشن  27َوجِّ

يَدها أي       مل يكتفِّ الشاعر ابلوصف الشمويل للمرأة، بل أحبر بنظره يف تفاصيلها، فوصف جِّ

، وقد ظهر هذا اإلعجاب يف شكل استعارتنين هلما اجملال اهلدف  عنقها، وأعجب به من انحيتنين

.  ذاته، مع تنوّع اجملال املصدر يف كلتا االستعارتنين

                                                             
 .2، بيت1/156الديوان: 27

المجال الهدف

(المرأة ) 

المجال 
المصدر

العصن )
(الرطيب

:حاصل اإلطباق

ومضة الدقة 
والليونة 
والرشاقة 
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حليوان الرمي اخلفيف مبشيته اجلميل مبظهره، على النسق أسقط الشاعر النسق املفهومّي      

والطول، ويف هذا الرشاقة املفهومّي جلِّيد املرأة، مناسبًا بينهما يف شكل ومضة واحدة متمثِّّلة يف 

البيت َحَرَص الشاعر على تعيني الومضة االستعاريّة متمثّلة يف كلمة )سلهوب(، لئال ينصرف ذهن 

 ري تلك اليت يبتغيها الشاعر.السامع إىل صفة ُأخرى غ

كما أسقط الشاعر لون اآلخر على لون املرأة املفّضلة لديه، لذا جند استعارًة ُأخرى تعضد هذه       

االستعارة وتنسجم معها، وهي جيد املرأة دُّّر، فاملرأة اليت أحّبها الشاعر ذات داللة وأنوثة طاغية، 

ّر.  فهي ذات جيد أبيض مُياثل بياض الدُّ

هذا اإلطباق املفهومي خّول لنا أن نرى املرأة اليت نظر إليها الشاعر بقلبه يف أمجل وأهبى      

ان عند الشاعر، إذ  صورها، فاملرأة عند املبدعني وغريهم أهّنا غزال يف شكلها ومشيتها، وهذا ما وجدن

ى البصر والرؤية، ال نشعر وحنن نتمّعن يف غزل بّشار مبحبوبته أنه كفيٌف، حيث إن غزله يقوم عل

 فهو شاعٌر له معرفة واضحة أبدق صفاهتا وتفاصيل أعضائها، كالّرسام الذي يرسم لوحة يف خمّيلته.

 

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الريم)

المجال 
المصدر

(الدر)

:حاصل اإلطباق

ومضة الطول 
+ والهزالة 

انالبياض واللمع
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 املزيج املفهومي:

 ) املرأة + البدر+ الشمس= ومضة اإلشراق والضياء ومتام احلسن (

 يقول أيضًا: ]حبر اخلفيف[

َها الرَِّداءُ هـي كالـشَّـمـنسِّ يف اجَلاَلء وكالَبدن         28رِّ إِّذا قـُنَِّّعـتن َعـَلـيـن

جتاوز بّشار يف تصّوره للمرأة إىل تفاصيل ال يعرفها وال ميعن الّنظر فيها إال إنسان تذّوق اجلماَل      

 حقيقًة، وعرف حيث جيده.

يقوم هذا البيت على إطباقنين مفهوميني، إطباق جزئي أّول لإلشراق والتجّلي والظهور على      

، ففي االستعارة امل رأة، وإطباق اثٍن للُحسن عليها أيضًا، وجند انسجامًا وتكاماًل بني االستعارتنين

األوىل ُيسقط مظهر اجلالء مبا له من إشراٍق وّضياء، على مظهر مجال املرأة اليت عشقها الشاعر، 

ا ُيالح  أن الشاعر وتتمّثل الومضة االستعاريّة يف الّضياء واإلشراق الذي يكتنف وجه حمبوبته، وّم

َحَرَص على ذكر وجه الشبه يف هذه االستعارة، وكان من األفضل للشاعر أن حيذفه  ألّن ذلك 

يؤّدي إىل "اّتساع رقعة اإلحياء يف بعض الصور التشبيهّية  فتتزاحم القراءات انبعًة من ثقافة املتلّقي، 

 .29فعاله هبا"والُقدرة اليت ميتلكها يف االندماج مع ثقافة الشاعر وان

ينبغي للشاعر ترك بيان وجه الشبه لقارئ الشعر أو مستمعه، حيث إنه يستخرجه إبحساسه،      

ويغور يف أعماقه بذوقه، وميكن أن نلتمس العذر للشاعر يف هذا البيت  فهو ال يُريد أن تتمّثل 

ها، املرأة ابلشمس يف كل صفاهتا، فإّن من صفات الشمس أال تستطيع العني التملي من النظر إلي

                                                             
 .5، بيت1/57الديوان: 28
 .86:التصوير الشعري رؤية نقدي ة لبالغتنا العربي ة، د.عدنان حسين قاسم، الدار العربي ة للنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر، د.ط، د.ت29
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وهذا ما حدا به إىل جتديد تصويره هلا مرة ُأخرى، فكان اإلطباق االستعاري الثاين الذي أطبق فيه 

احلُسن على املرأة، لذا شّبهها ابلبدر وبصفة خاّصة إذا تقّنعت يف سواد الليل، أي وضعت القناع 

لفتت أنظارَهم على رأسها، وبذلك اسر النفوس بنظراهتا وهي ُمنتقبة، فإذا ما خلعت النقاب 

حبسنها املت لئ، وقد ُلوح  أن حبيبَته مرّفهٌة خمدومٌة، هلا من يُلبسها ثياهبا، وذلك ُيستشف من 

إسناد الشاعر الفعل )قـُّنعت( إىل جمهول، فهي ال تضع القناع على رأسها بنفسها، بل هلا من 

 خيدمها.

 

 املزيج املفهومي:

 )املرأة+ الشمس= ومضة الضياء(

 ل بّشار: ]حبر الكامل[         يقو      

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(البدر)

المجال 
المصدر

(الشمس)

:حاصل اإلطباق

ومضة اإلشراق 
والضياء 

واكتمال الحسن
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 30َأُهـو احلبـيُب َبَدا لعيننك أمن َدَنتن       َشـمنُس النَّهار إِّلينك فـي جلنبـابه

وتتواىل سلسلة التغّزل يف شعر الشعراء مبن حيّبون، فالنسُق املفهوميُّ يف هذا البيت يفرض      

تتمّثل يف الضياء، كما أّن هذه املزاوجة بني  تصّور الشاعر حلبيبته وكأهنا مشٌس يف ومضة استعاريّة

دنت( يف صيغة الفعل املاضي الدال على االنتهاء ذي الصبغة احلضوريّة، فظهور  –الفعلنين )بدا 

احملبوب واقطاب مشس الّنهار يدل على احلالة اليت يعيشها الشاعر قبل ذلك، فكأنّه انتقل من حالٍة 

لنور، ولسُت أعين ابلظالم هنا الظالم املادي، إمّنا الوحدة اليت إىل ُأخرى، من حالة الظالم إىل ا

يُعانيها الشاعر يف ظل غياب حمبوبته، كما أن هذا االستفهام التعجيب الذي بُدأ به البيت يصّور 

اختالَل األمور واضطراهبا، فالشاعر من تلّهفه للقاء حمبوبته، تطاءى له يف صورة الشمس املضيئة 

مث إن إضافة الشمس إىل النهار تدل على االنتهاء يف الّصفة، فضيائها مستمر طوال  طوال الّنهار،

الّنهار وليس مقصور على فطة زمنية معينة، لذا مل يقلن الشاعر )مشس الصباح( أو )مشس الظهرية(، 

 أو غريها، فضياء وجه حمبوبته دائٌم ال ينقطع. 

 
                                                             

 .1، بيت1/243الديوان: 30

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الشمس)

حاصل 
:اإلطباق

ومضة الضياء
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 املزيج املفهومي:

 الطائر= ومضة تقلب األحوال وعدم الثبات()قلب احملب املكسور+ 

 يقول: ]حبر اخلفيف[

ـلُـوِّ عمَّنن َجَفاين       وفـؤادِّي كالـطَّائـرِّ املُسنتجابِّ   31كـينف لـي ابلسُّ

يف هذا البيت تصوير ُمطلق للحّب، وتعبري عن حالة شعوريّة فيها من احلرمان والظمأ العاطفي      

ّور حال الشاعر احملب/ بؤرة احلدث لُيصوِّر قلبه وكأنّه طائٌر يتأّجج والذّكرايت املُحّببة، إذ تط

جناحاه خفقااًن، الذي امتّد به احلال، بسبب إحساسه أبمل الشوق، ويُدخل الشاعر عنصرًا جديداً 

يف هذا التطبيق الشعري وهو عنصر النسيان ملن جافاه، فهل ميكن إلنسان أحّب من بُعد عنه 

الُبعد إىل السُُّلوِّ والنسيان، هذا حُمال يف ُعرف الشاعر الذي أخلص يف حّبه،  بصدق أن يؤول هذا 

كيف ال، وهذا الُبعد لن ُيسلي العاشق معشوقته، وقد صاغ الشاعر املعاين السابقة يف صورة 

التساُؤل الذي جعله ُيصوِّر لنا قلبه ويرسم لنا مشاعره، ففي اجملال املصدر لنا طائر ال يستطيع 

ن على حال واحدة، فهو يُنفِّذ األوامر، ويف اجملال اهلدف لنا قلب الشاعر املكسور، الذي السكو 

ُحّبه ال يُفارق قلبه وخياله، فقلبه منطٍو ال يهتم اآلخرون به، وكأّن قلَبه قد استجاب ألوامر حمبوبه 

لتحديد، ُيضاف وأطاعه فيما يدعوه إليه، فهو ال يرفض له طلباً، مع استحالة تنفيذ ذاك الطلب اب

 إىل ذلك أنّه يسطجع احلنني والذكرايت، كما يستجيب الطائر لصاحبه فريجع لنفس املكان. 

                                                             
 .4، بيت1/312الديوان: 31
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 املزيج املفهومي:

 )وجه املرأة+ البدر= ومضة االستدارة ومتام احلسن(

 يقول الشاعر:]حبر اهلزج[

ر     َعـَلـينـهِّ التَّـاُج َمـعنـُصـو  ـبِّـُه الـبَـدن ـٌه يُـشن  32بُ َوَوجن

تغزُّل الشاعر مبحبوبته أمٌر ال بّد منه، فعينه دائمًا ما تسّر ابلنظر إىل مواطن اجلمال، وما برز      

من مفاتنها، وقد صّور لنا الشاعر ذلك يف صورة استعاريّة ربط فيها بني البدر وبني وجه حمبوبته يف 

، متّثل يف ومضة االستدارة ومتام احلسن ألن البدر ليلة متامه ، وهذا ّما يدل على متّتعه  نسٍق مفهوميٍّ

 ابلنظر إىل ذاك الوجه املستدير، الذي ُوضع عليه التاج كالُعصبةِّ على رأسه.

                                                             
 .8، بيت1/155الديوان: 32

المجال الهدف

قلب المحب ) 
(المكسور

المجال 
المصدر

(الطائر)

حاصل 
ومضة: اإلطباق

تقلب األحوال 
وعدم الثبات
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 املزيج املفهومي:

 )املمدوح +الشمس = ومضة العلو+ الضياء واإلشراق(

 يقول أيضًا: ]حبر املنسرح[

ـرُِّق اأَلرنُض مـنن حَمَاسنه      َكـأنَّ نُـورً   33ا فـي الشَّمنسِّ جُمنتَـَلَباوتُـشن

يصف الشاعر ّمدوحه* فجعله كالشمس يف فضاٍء جامٍع، فهذا املمدوح له من الفضائل      

واملزااي احلسنة اليت أّهلته ألن ُيشرق بتلك املزااي يف األرض، فهو كرمٌي جواٌد تقصده اجلماعات من  

 كل حدٍب وصوب، عالوًة على ذلك أنه يصل ويُعطي من يصل إليه ويقصده للنوال.

ضاء مدخل أّول وهو الشمس املُنرية، ولنا فضاء مدخل اثٍن وهو املمدوح ومزاايه لنا ف     

املُتعّددة، وجيمعهما اإلشراق والضياء، وقد جعل املمدوح يف عالقة فاعلّية بناها الفضاء املزجي، 

                                                             
 .6، بيت1/288الديوان: 33

 * هو ساقي الحجيج، عب اس بن عبد المط لب.

المجال 
الهدف

(وجه المرأة)

المجال 
المصدر

(البدر)

:حاصل اإلطباق

ة ومضة االستدار
وتمام الحسن 
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الذي صار فيه املمدوح مشسًا مضيئًة، واستحالت املزااي والصفات شيئًا يشع إشراقًا ونورًا. ومن 

مظاهر االمتزاج قول الشاعر: "تشرق األرض من حماسنه"، فقد مزج فضائين احلُسن واإلشراق، كما 

لو أّن كلمة اإلشراق ـ حبد ذاهتا ـ ُجعلت للتعبري عن كرم املمدوح وخصائله املتعّددة. وقد جرى اسم 

فة، إذ إن املمدوح جلب مبح َلَبا( للداللة على النهاية يف الصِّّ اسنه الّنور والضياء إىل املفعول )جُمنتـَ

 األرض اليت حّل هبا.   

 

 

 

 املزيج املفهومي:

 )املرأة + الياقوت = ومضة النفاسة (

 يقول الشاعر:]البحر املنسرح[

مجال 
الهدف

(الممدوح)

المجال 
الهدف

(الشمس)

:حاصل اإلطباق

ومضة اإلشراق 
علو + والضياء

المنزلة 
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ـسِّ إِّذن هلَّبتُهما هَلَبُ  ـُفَرها     فِّـي الشَّـمن  34كـأنَّ يـاقُـوتـها و عُـصن

ى ذكره، ووصفه وصفًا دقيقًا، فقد جعل ما تتزّين به مل يطك الشاعر يف املرأة شيًئا إال أتى عل     

املرأة وتلبسه من احلُلي واألشياء الثمينة يف معرض حسٍن، عالوًة على حسنها، وقد يكون ذلك 

حماولًة من الشاعر لزايدة قيمتها، فهي ابلغة اجلودة واحلالوة  لذا أسقط عليها النسق املفهومي 

ضة واحدة متمثِّّلة يف الشيء الغايل النفيس الثمني. واحلّق أّن للياقوت، وانسب بينهما يف شكل وم

 قيمة املرأة ال تُقاس مبا تتحّلى به من مصوغات، فمحبوبة الشاعر ذات قيمة معنوية عالية يف نفسه.

إّن ما تلبسه حمبوبة الشاعر يشوبه الكثري من الريق و اللمعان، فهي مجيلة تتوهج وتلمع، حىّت      

 لّشمس تنعكس على ما تتزّين به، وكأنه شيٌء ملتهٌب.إّن أشعة ا

 

 املزيج املفهومي:

 ) هوى املرأة + اللعب = ومضة التسلية واألنس(

                                                             
 .3، بيت1/194الديوان: 34

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(الياقوت)

حاصل 
:اإلطباق

ة ومضة النفاس
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 يقول بّشار: ]حبر الكامل[

 35عُسـَرتن َخـالئُقـها على رَُجـٍل       لَـعِّـَب اهلَـَوى بُِّفـؤادِّهِّ َلعِّـَبا

إّن املرأة اليت عشقها الشاعر عسرية املنال، فالوصول إليها يصعب على رجٍل أحّبها رُغمًا عنه،      

مع حزنه على نفسه، جّراء ذلك العشق، فهواه وعشقه أصبح يف يدها كالّلعبة، وهذان النسقان 

ا شيئًا تتسّلى به املفهومّيان اللذان أسقط فيهما الشاعر اهلوى على الّلعب، وانسب بينهما ابعتبارمه

 احملبوبة وتستأنس بوجوده.

ملّا اقتضى أّن اهلوى على تلك الصفة أتى الشاعر ابملفعول املطلق للداللة على النهاية يف      

الصفة، وهي التعبري عن شّدة التسلية واألنس، وقد قّدم الشاعر اجلار واجملرور )بفؤاده( على 

هلوى أو العشق ال يكون إال يف القلب، لذا فإن قلب الشاعر املفعول املطلق )لعبا( لتعّينه، فإن ا

دائما يف حالة تعب مستمر لغياب حبيبته عنه بشخصها على الّرغم من أّن طيفها يبقى حاضرًا يف 

 قلبه.

                                                             
 .3، بيت1/124الديوان: 35
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 املزيج املفهومي:

 )شوق احلبيب+ الطائر= ومضة االستمرار والزايدة(

 يقول الشاعر: ]البحر اخلفيف[

تِّهِّ   36فأمنسى مِّـن الشَّـون       قِّ صـرِّيًعا كـأنَُّه فـي الفضاءِّ  أننت ابعـدن

بُعد اإلنسان عّمن حيبه ال بّد أّن يكون فيه طابع التأثري، وهو ينعكس بصورة سلبّية عن الذي      

ال يرغب يف هذا البُعد، فالذي أحّب بصدق يصُعب عليه الُبعد عن احلبيب، سواء أ كان الُبعد 

عد املعنوّي، فقد حصل هذا رُغًما عن الشاعر وليس برغبٍة منه  ألّن احلبيب هو من املكاين أو البُ 

ابعده، لذا قال الشاعر )ابعدتِّهِّ(، ومل يقل )بعدتِّ عنه(، ليدل على أن هذا البُعد مّت من غري حماولة 

 من احملبوبة أن تلتقي مبن حتب، بل جانبته وجافته.

                                                             
 .2، بيت1/48الديوان: 36

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(اللعبة)

حاصل 
:اإلطباق

ية ومضة التسل
واألنس
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إّن هذا الُبعد جعل احلبيَب يف حالة شوق طوال الوقت، وقد دّل على ذلك الفعل )أمسى(،      

لذا أسقط الشاعر على هذا الشوق النسق املفهومّي للطائر، فالشاعر تتشّوق نفسه للقاء من حيّب، 

جرت هذا الشوق مستمر، وهو يف ارتفاٍع وازايد، كما يستمر الطائر يف التحليق يف اجلو. وقد 

صيغة املبالغة )صريع( للداللة على النهاية يف الّصفة، والنتيجة احلتمّية لذلك ّأن الشاعر أصبح 

 قتيَل اهلوى جّراء هذا الُبعد.    

 

 املزيج املفهومي :

 ) عشق املرأة + النار= ومضة االشتعال (

 هذا النسق يتجلى يف قول الشاعر :

 ح     وحتيت  للهوى فرس مجوحبنود احلــــب ُقدامــــــي  تلــــــو 

 وصرت أعوم يف حبر التصايب      وموج اهلجر قدامي طموح

المجال الهدف

شوق )
(الحبيب

المجال 
المصدر

(الطائر)

:حاصل اإلطباق

ومضة 
االستمرار 
والزيادة
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 37وبرق العشــق  أصـــبح يف جبيين     يـــبيـــن كأنّـــه نــاٌر  تلـوح

فالفضاء األول العشق ، وهو احملبة بكل ما فيها من رقة الطبع وضعف القلب ولوعة الشوق وهو 

التيم والوله، و الفضاء الثاين : النار ، وهي املضيئة واملنتشرة واحلارقة وهي اللظى وهي املسجورة، 

فاشتعال فلظى  الفضاء اجلامع : االشتعال، أما الفضاء املزيج: تطور مراحل احملبة بدًء من شرارة

فلهيب فلوعة واحطاق ، هذا ال حيدث حقيقة يف حالة العشق وإمنا األمر معنوي يتم جتسيده 

 والتعبري عن كل املتاعب ومشاعر اللهفة بشكل مياثل النار ولظاها .

 

 

 

 املزيج املفهومي:

                                                             

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 37 

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(النار)

حاصل 
:اإلطباق

ومضة 
االشتعال
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 النفاسة ( ) املرأة + الشمس +الياقوت +الذهب = ومضة اإلشراق والضياء و

 بشار بن برد:يقول 

َها الرَِّداء رِّ إَِّذا قُنَِّعـتن َعَليـن  38هي كالًشمنسِّ يف اجَلاَلء و كال     َبدن

بيُب َبَدا لعينك أمن َدنِّتن    مشنُس الًنهاَر وصاحيب أزري به  39َأُهو احلن

 40مِّنن ُحبِّّـ كِّ يف األحشاء كاللهبِّ « أَعبَّاَدة ُ »

 41إِّذن هلَّبتُهما هَلَبُ يفِّ الشَّمنسِّ  كأنَّ اَيُقوهتا وُعصُفَرها

 وهي أبيات سبق توضيحها ، استحضرهتا لبيان االستعارة التالية يف قول بشار :

 42كالشَّمنس إِّنن بـََرَقتن جَمًَاسُدها       حَتنكي َلَنا الياُقوت والذًّهبا

استعارات بشار تكشف لنا حبثه عن القيمة اجلمالية فتخري كل ما هو مجيل وكدس أرق الصفات 

، فجعلها النور و اإلشراق، وجعل استدارة وجهها داللة على  -املرأة  –أحسن املزااي للمحبوبة و 

التمام ألن البدر ليلة متامه، كما رسم لوحة غزلية مجيلة يف وصف هذه املرأة فهي كالشمس يف 

بريقه ، إشراقها حني تبدد الظالم ، وكالياقوته يف محرهتا و نفاستها وكالذهب األصفر يف صفائه و 

وحبها كلهب النار الذي يبعث على احلرارة و الدفء، إال أن بشار خرج عن النمط التقليدي 
                                                             

 42، تم الشرح في ص: 142 ص ،1 ج برد،ديوان بشار بن  - 38 

 44، تم الشرح في ص: 301 ص ،1 ج ديوان بشار بن برد، - 39 

 35تم الشرح في ص: ، 283 ص ،1 ج ديوان بشار بن برد، - 40 

 48، تم الشرح في ص: 264 ص ،1 ج ديوان بشار بن برد، - 41 

 .201 ص ،1 ج ديوان بشار بن برد، - 42 
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فحسن  -" ايقوهتا، ُعصفرها، الذهب"-مكواًن له منطًا خاصًا يف استعاراته فاللون األمحر واألصفر

يف هذه الصورة املرأة عنده هو احلسن اجلنسي األمحر ، ومن هذا كانت فتنة بشار ابألمحر واألصفر 

النمطية، ال فتنة ابللون لذاته ولكن فتنة إبحياء اللون ورمزه فهو رمزًا شهوانيًا عر فيها اللون عن 

رمزية غريزية شهوانية، وهو توظيفًا واعيًا لعالقة هذه األلوان ابملرأة وما تثريه جتاه الرجل وما ينتج 

ري املتحكم يف جمال املستعار له ال عن ذلك)حبك يف األحشاء كاللهب(، وهذا النسق التصوي

ميكن فهمه إال يف ضوء هذه االستعارات احلسية اليت متثل للمتلقي فهم للصريورة االستعارية واليت 

شكلت فيها )املرأة = احلياة( فهي الشمس اليت تبدد الظالم وهي القمر الذي يسكن الناس عند 

، وهي النار اليت تبعث احلرارة ومنها  -ء""وهي كالبدر إذا قنعت عليها الردا –حلول الظالم 

معاش الناس، وهي اليت تنجب األبناء ، و على الرغم من التباين يف الشكل واللون إال أن الشاعر 

أضفى من خالل كثافة الصورة احلسية عالقة جديدة بني كائنات العامل )املرأة ، الشمس، القمر، 

ساق مجال املرأة الذي يصاقب اتساق مجال الطبيعة النار( وهذه العبقرية اللغوية صورت لنا ات

 ومكوانهتا.

وعلى هذا تعدد اجملال املصدر يف الصور املتالحقة ، فمرة هو ذلك اجلرم السماوي الذي تستمد 

منه األرض نورها ) الشمس(، ومرة هو ذلك اجلرم السماوي الذي يستمد نوره من األرض) 

يف  -بشار بن برد  -هليبها ، كما انتقت الذات الشاعرة  القمر(، ومرة كان ) النار( اليت حترق

األبيات صفات تليق ابجملال اهلدف )املرأة( يف استدارة وجهها، و النور الوضاء املنبعث منه، ويف 

عليائها، وصعوبة الظفر هبا، ويف متامها ، وبذلك نقل املعاين من احلياة إىل اللغة، وهو نقل يدفع 

األقصى من االئتالف والتعايش الداليل، ليكشف عن اجلغرافيا اليت أضحت  ابملتقابالت إىل احلد

 الدالالت اجملازية اوي إىل أفيائها.
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وميكن للقارئ أن يلح  التنويعات االستعارية اليت عمد إليها بشار بن برد واليت نتج عنها عدة 

إطباقات فهناك إطباق جزئي يف صورة الفتاة اليت تشبه صورة الشمس، والومضة االستعارية هنا 

 ليست االشتعال وإمنا البهاء و الضوء والغموض و القوة . 

 

المجال الهدف 
(المرأة )

)  المجال المصدر
(الشمش

)  المجال المصدر
(الياقوت

المجال 
(الذهب)المصدر

حاصل اإلطباق 
ومضة الضياء 

-واإلشراق
بث -النفاسة 

الحياة 
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 املزيج املفهومي:

 الشمس= ومضة البهاء والضوء والغموض( ) املرأة +

 إذ قال بشار بن برد:

 قلُت : هل بعد  ذا تالٍق فقالت    كيف تُلفى صحيحة بني ُجرب

 ما تولت  حىت استدار يب احلــ   ـب كما درات الرحا فوق قطب

 عاد حيّب بتلك غًضا جديًدا      ربٍّ مــا قد لقيت منهّن حســـــيب                  

 43صورة الشمس يف قناع فتاٍة     عرضت يل فليس ليب  بــلــبُّ                      

إال إن هذا النسق يظهر لنا أن بشار مل يكتفي يف مشروعه اجملازي ابالستعارات الدارجة املتعارف 

عليها عند الشعراء بل متيز بقدرته على التحكم يف أنشطته الفكرية وفق خطة نظامية متماسكة 

بني ما هو ذهين و ما هو حسي، وتستدعي اقتضاء تصوراًي توليداًي تتناسل منه االستعارات  جتمع

املتحركة اليت تستقطبها االستعارية التصويرية مشبهًا احلركة ابحلركة ، فلما كانت املرأة مكتنفة 

هي  ابلغموض يف املظهر واملخر ابتت عند الشاعر مثااًل خلفة احلركة و غموضها، فشبه ضوءها

حبركة ضوء الشمس ، وشبه غموضها ابلقناع الذي يوضع على الوجه ، وشبه هجر احلبيبة ابلرحى 

املتحركة  وشبه رقتها ونضارهتا وإشراقها ابلنبات الغض، وهذه االستعارات احلركية تصدر عن 

وقد  إحساس الشاعر حبواء ونظرته إليها ّما متيز الروح البشارية عن غريها مشكلة له منط خاصا،
                                                             

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 43 
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اختار الشاعر الشمس ليسبغ على حمبوبته صفة البهاء والضوء ، والقناع للداللة على غموضها ،  

املكونة من –كما اختار الرحى يف تصوير فراقه هلا بعد شدة قرهبا منه فمن املعلوم أن الرحى القوية 

كمل وجه ، و هي شديدة التقارب حىت تقوم مبهمتها على أ -حجرين يطبق كال منهما على اآلخر 

من خالل استعاراته املتميزة اجلزئية اإلطباق اليت عر هبا، حيقق بشار إطارًا ذهنيًا مشطكًا متكامل 

العناصر من اجملال املصدر)الشمس، القناع، الرحى( الذي حييل على العالقات احلسية ابملرأة 

دة أدوات تعبريية كقوله: ) ويكشف العنصر املناسب له من اجملال اهلدف )املرأة(، الذي وظف له ع

 (.تالق، تلفي، عرضت يل، لقيت منهن حسيب، دارت الرحى

 

والشاعر يف موضع آخر يستعمل إطباقًا مفهومًيا فيدخل املرأة يف ابب االهتداء فيمنحها صفات 

اإلانرة واالهتداء فهي كاملصباح ، واملصباح وظيفته األساسية نفعية فال ميتدح به للجمال وال 

لإلشراق ، فاإلطباق املفهومي قائم على استعارة الدليل واالستنارة والوصول للرشد وهو بذلك 

 .يف ذلك األمر  أمر معنوي هو رجاحة عقل املرأة  يستعري حمسوس لوصف

المجال 
(المرأة)الهدف

المجال المصدر

(الشمس)

المجال المصدر

(القناع)

المجال المصدر

(الرحى)

:حاصل اإلطباق

ومضة البهاء 
ة والضوء والنضار

الغموض -
القوة-والخفاء



 56 
 

 

 

 املزيج املفهومي:

 ( اهلدايةالضياء+ ) املرأة + املصباح = ومضة 

 :44يقول بشار بن برد 

 أَردنَن ضــيــاًء      لــظــالٍم َجــَعــلــننــََهــا مِّصَباحافــي نــســاٍء إنن 

 فأضاَءتن هَلُنَّ داجــيــَة اللــيلِّ    و َجلَّتن َعمَّا جتِّنُّ الوِّحاَحا

 45وكيف ال يصبو إىل غادٍة           تكفيك يف الظلماء مصباحا                     

لصــورة املــرأة يف أزهــى صــورها األنثويــة مــن منظــور عــريب ، و يــتمم بشــار مشــروعة التخييلــي الراصــد 

يســـتمد للمجـــال اهلـــدف ) املـــرأة ( مـــن اجملـــال املصـــدر ) املصـــباح ( ومضـــات النـــور و اإلشـــراق و 

إن للصـــورة الشـــعرية وظيفـــة تعبرييـــة ،  فهـــي مشـــحونة  ءة الـــيت جتلـــو ظلمـــة الليـــل احلالـــك ،اإلضـــا

ياغة فنيــة متــنح معــاين األنوثــة الــيت يتلمســها الشــاعر يف ابملشــاعر واألحاســيس والــدالالت، وهــي صــ

شكاًل حسًيا ميّكن حواس املتلقي من التفاعل معهـا تفـاعال إجيابيـا عـن طريـق الصـور -املثل  –املرأة 

)غــادة تكفيــك يف   املصــباحاملــرأة صــفات  نحفالشــاعر ميــ، اجملازيــة املســتقاة مــن املوجــودات البيئيــة 

ة وظيفـــبــني يُناســب الشــاعر فصــفة اهلدايــة والرشـــد يكــون ق مفهـــومي وهــو نســالظلمــاء مصــباح ( 

                                                             
 .151،  124، ص  2ديوان بشار بن برد ، ج -44 

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 45 
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الضوء املرأة اليت وصفها ابلغادة متنح  لإذ جعاألساسية النفعية وبني املعىن اإلسقاطي املراد  املصباح

مؤلفا بذلك إطارا ذهنيا مشطكا متكامل  ،مة هتدي إىل الطريق األنسب يف تلك الظل هييف الظالم ف

ــ إذ ينكشــف املصــباح مبــا حيملــه مــن خطاطــات اإلضــاءة و العناصــر ، ومكــون معــىن والرشــدة اهلداي

قوليــا وينشــط مفهــوم  –اسـتعاري انتــج عــن إسـقاط مــاهو متجــذر يف  العرفـان علــى مــاهو انشـئ آن 

لينشــأ عــن ذلــك حتــول مــن الوضــع   املصــباح يف العرفــان ، وينــيب تــدرجييا جمــاال جديــدا يف الــذهن 

 وضع اللساين.اخلطاطي إىل ال

 

 

ويف نفس املساق جند الشاعر يستند للون يف استعارة جديدة ، وقد درج الشعراء على وصف 

أسنان املرأة ابلرد وكل ما حيمل صفة اللمعة والبياض ، فهي لؤلؤ مرة وبرد مرة وثلج حيًنا ، 

مفهومي  أول وإطباق فاإلطباق املفهومي يف أحد األبيات املتممة للفقرة السابقة قائم على إطباق 

اثين ، فقد جعل أسناهنا كالثلج وأضاف لذلك بعًدا آخر إذ أن ريق احلبيبة يشارك ذلك الثلج 

المجال الهدف

(المرأة)

المجال 
(المصباح)المصدر

حاصل 
:  اإلطباق
ومضة 

ةالهداي+الضياء
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فكأنه مخًرا وتفاًحا ، الشاعر بذلك يستحضر صورة اخلمر وقد امتزج ابلثلج يف وصف حمسوس 

على هذا العصر ، مبحسوس ، وغايته إثبات طيب الثغر والريق ، وكأين أشعر هبذه الصورة جديدة 

 :    يف قول بشار بن برد، وشاهد ذلك اإلطباق حاضر يف ذلك اجملتمع بعكس الثلج فالرد

 سحَّارة العني هلا  صورٌة        جاد عليها احلسن َسحَّاَحا

  46كأنَّ ثلـــًجا بني أســــناهنا        ُمتشـــرًكا راًحـــا وتُفاَحــا                            

 زيج املفهومي : امل

 التفاح = ومضة البياض و طيب النكهة  (+ اخلمر  +)ثغر املرأة+ الثلج 

ابت هـدفًا ملصـادر عـدة تـدعم حجـج الشـاعر وتؤكـد اجملـال اهلـدف هـو ثغـر املـرأة ، و قـد ف

غــدا هــذا البيــت لوحــة مجاليــة تعاضــدت فيهــا مصــادر عــّدة تــرز ألــوان اجلمــال ، و تــدعم مقصــده ف

: النظر ، و التذوق ، و الشم ، فأخذ من اجملال املصدر ) الثلج(  ومضة البيـاض و  خمتلف احلواس

اللمعان ، و من اجملال املصدر )اخلمر( ومضة النكهة الطيبة و إذهاب العقل ، و من اجملال املصـدر 

 ) التفاح ( ومضة اللذة و الرائحة الزكّية .

ليس جمرد لف  حمدد املعىن، بل هو عبارة عن  -من وجهة نظر بشار بن برد  –ثغر املرأة وغدا هبذا 

مستقر تلتقي فيه كثرية من الدالالت اجملازية ، و بتعبري آخر هو حيز يتواجد فيه أكثر من احتمال 

 جمازي. 

                                                             

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 46 
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نح أدواته إنه اخليال اجملاين الذي قد ميإطباق مفهومي يكشف توجه نشاطات الشاعر ومعارفه، يف 

لتجارب مفتعلة انبعة من حمض خيال الشاعر ، صور تدعو املتلقي لتلمس جدوى اإلبداع وضرورته 

 للحياة ، و تغريه خبطوط سراٍب حامل ، غري متكئ على سند حقيقي مؤّكد.

 

 

 

 

إن عالقة الشاعر ابملرأة ال تضيف شيًئا ذا ندرة فمجموعة اإلطباقات اليت اشتغل عليها الشاعر 

تواردة ومعروفة بني الشعراء ، فإطباق الوصال على احلبل وصف شائع ولكن حتويل الشوق لكائن م

المجال 
الهدف 

(ثغر المرأة)

المجال 
المصدر

(الثلج )

المجال 
المصدر

(الخمر)

المجال 
المصدر

(التفاح)

حاصل اإلطباق

ومضة البياض و 
طيب الطعم و 

الرائحة
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متجسد  ال يستقر على حال فهو مرتعش وخائف وحملق وهو كالطائر يبحث عن مالذه ، وابلتايل 

 . أبيات بشار بن بردالشوق وصاحبه كالطائر الذي يعبث به الفراغ  ، هذه اإلطباقات تشكلت يف

 

 املزيج املفهومي:

 )املرأة + احلبل = ومضة الوصال واالتصال(

 يقول بشار بن برد:

 أدِّرُّ لسعدى عن لبان موديت     صفاء وإن مّهت لنا جبمود

 47وماكنُت وصَّاال لغري جديد     ألخالق حبلهاوإيّن لوصال 

لة تقريب الصورة اليت فاجملال اهلدف هو املرأة وقد اختار الشاعر اجملال املصدر ) احلبل ( حملاو 

ولكنه تعبري صادق عن إحساس الشاعر ابألشياء وتصوره  -أحسها الشاعر للمتلقي املبصر 

، فهو إذا أراد التصوير الواقعي ال ما حيس كان له من ذكائه ما يعتمد عليه يف تركيب  -إايها

عن سالفيه، من كل صورة منطية خمتلفة معلوماته يف صورة بصرية تروع املبصرين وهو بذلك يش

فمن خالل إسقاط معارف متجذرة يف العرفان قائمة يف الذهن على جتارب راسخة حتفظها الذاكرة 

إسقاطا لربط أحد األمرين ابآلخر وقد أسقط الشاعر يف هذه االستعارة املعلوم أن احلبل يستخدم 

يف  هو احلبلصل شي حمسوس للو  أستعار، فللتعبري عن عن ثبات الوصل بني املتحابني  ذهين

 متكامل العناصر ومتجذر يف العرفان. إسقاط استعاري 
                                                             

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 47 
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 املزيج املفهومي :

 )الشوق للمرأة + الطائر= التقلب وعدم الثبات(

 48واستخف الفؤاد شوًقا  إىل ُقر    بك حىت كأنين يف اهلواء

 ويف موضع آخر :

 49كأنّه يف الفضاءصريًعا  أنت ابعدته فأمسى من الشو    ق 

النسق املفهومي واإلطباقني اللذين أراد الشاعر هبما جتسيد قلبه وما به من شوق على هيئة طائر  إن 

حيلق مرة وُيصرع مرة ، يف داللة على استقطابه وصف حركي هلذا النبض ويف إشارة إىل تقلب 

 األحوال عند ورود تلك املشاعر اإلنسانية.

                                                             

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 48 

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 49 

المجال 
الهدف

(المرأة )

المجال 
المصدر

(الحبل)

حاصل 
:اإلطباق

ومضة 
الوصال
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ار يف صورة  استعارية مشحونة ابملشاعر وهذا النسق يكشف لنا املشروع التخييلي عند بش

والدالالت مصورا اجملال اهلدف ) شوقه للمرأة ( يف أمجل صورة تعبريية ميكن أن يتفاعل معها 

املتلقي يف اجملال املصدر ) الطائر( وهي صياغة فنية حتمل أشد معاين احلب و الشوق اليت ألجلها 

 اهلواء.  فقد احلبيب توازنه و أصبح بسبب حبها طائر يف 

 

 

 

و ال تعين هذه الكثافة االستعارية وتعدد مصادرها قبول نفسية بشار ابلعشق وتبعاته من فقدان 

االستقرار النفسي والذهين وإمّنا هي جمبولة على الغضب والتعنيف والكبت ، ويف أقصى حاالت 

رها غضبه من املرأة اليت خلع عليها صفات اإلانرة واللمعان يعود فيحوهلا وكل سبل وصلها ومشاع

برداء العنكبوت ، ويف ذلك إملاحة لآلية القرآنية اليت وصف هبا وهن وضعف بيت العنكبوت ، 

المجال 
الهدف 

(المرأة )

المجال 
المصدر

(الطائر)

حاصل 
:اإلطباق

ومضة التقلب
وعدم الثبات 
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فالشاعر يستنكر عبث املرأة به ، وكأنه يتندم على ما بذله جتاهها ، إذ مل يكن مثمًرا وكانت 

 رمي ، ذلك اإلطباق يظهر يف :خالصته أن تلك املرأة مل تصلح لوداد الك

 املزيج املفهومي : 

 )الوداد + حّلة العنكبوت = ومضة الوهن  (

  يقول بشار بن برد:

 من يُرجيك بـــــــــــعد بيع حُمــــــّب                 كان يهوي  جبهدمها هويت

 50لـم تــكــــوين لِّـَتـصلُـــــحـــي لـــوداٍد         لكرمٍي كُحـــلَّـــة الــعـــنــكــبــوتِّ 

يف هــذه الصــورة  فيــأيت اإلطبــاق االســتعاريعلــو صــوت الشــاعر املُحــبط يف هــذا البيــت ، ي

اجلزئية  خللق عالقات التفاعل بني الكائن واإلحساس الذي يستحيل على النظـر ، يف سـياق تبـادل 

املظاهر واخلصوصيات ، فالوداد املزعوم من هذه املرأة يتلبس صورة نسج العنكبوت ، ويطتـب عـن 

ميق النفس الدرامي، وانصهار اجملال اهلدف ) مشـاعر احلـب و املـودة ( يف اجملـال املصـدر ) ذلك تع

 حّلة العنكبوت ( .

فيقتص لنفسه من تلك )املرأة( اجملال اهلدف اليت مل تقدر مشاعر حبه ومودته ابجملال املصدر ) حلة 

هو تصوير ذهين يستلزم من العنكبوت( فهو يصور الفكرة نفسها أكثر من تصوير الواقع  بعينه ، و 

القارئ خرة مباهية بيت العنكبوت الستيعاب هذا اإلسقاط ومتثله ، وهو بذلك يسجل الواقع 

تسجياًل حسيًا حيًا كي يعر هبا عن إحساس معنوي غري مرئي ، ّما يسجل خصوصية منطية لبشار 

                                                             
 .2، ص  2ديوان بشار بن برد ، ج -50 
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اد الصورة   الفتقاده تلك واليت قد تكون عائقًا أمام إحاطة القارئ خارج النظام العرفاين أببع

 الصورة املباشرة اليت استند عليها الشاعر يف تصويره.

هذه احلّلة اليت هلا ما هلا من دالالت الوهن و الضعف و سرعة العطب يف الوعي العريب ، ف 

مثل الذين اخّتذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اختـذت بيًتـا و إن أوهـن البيـوت قال تعاىل : 

51لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
 52، و قد قال الفرزدق معبّـًرا عن ذات املعىن: 

 َضَرَبتن عليك العنكبوُت ينسجها       و قضى عليَك به الكتاب املنزل

فغدا التعبري بنسج العنكبوت معاداًل موضوعًيا لكّل ما هو ضعيف   ألن أوهن البيوت بيته ، و 

ن االغتيال ، و قد أخذ الشاعر هذه الصورة املاديّة احلسّية   كي شبكته اليت ينسجها ال حتميه م

خيتلج يف  يعر هبا عن إحساس معنوي غري مرئي ، فكانت املقاربة اجملازية معّرة بدقة متناهية عما

 ذات الشاعر الذي أحبطه وداد احملبوبة .

 

 

                                                             
 .41العنكبوت : -51 

 . 7، بيت  209، ص  2هـ ، ج 1994،  2ديوان الفرزدق ،قدم له و شرحه : مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط : -52 
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أسنان كالرد وعطرها  وقد درج الشعراء العرب على وصف املرأة ابحلسن فهي كالشمس وهلا 

كاألقحوان واألزهار ، وهم  بذلك خيتارون حمسوًسا لوصف حمسوس ألمر جامع بينهما ، والوصل 

بشار تشخيص احلب كـ الرحى الذي يطحن  مابني قطعتيه  دحبل ميتد بني طرفني ، ولعل اجلديد عن

احلبيبة اليت كانت مشًسا  ، وبعد ذلك كله كأن الود بني الطرفني صار ضعيًفا وكأن كل سبل الوصول 

 ومصباًحا وبرًدا أوهن من نسج العنكبوت .

و استعارات املرأة يف أبيات بشار ميكن إدراجها يف استعارة الوصل مث يف استعارة وصفها احلسي  

كمصباح ، أو كشمس أو استعارة بياض الثلج ، أو استعارة الغزال ومن أمزجة االستعارة أيًضا 

تعارة الطائر ليدل عليه ، ويستعري بعد الشوق استعارة هجر احلبيب إذ احلديث عن الشوق واس

يتحول احلب لرحى متحركة ، مث يعلن بشار مترده ويُظهر نزقه وكراهيته ل نثى حني يعر يف استعارة 

 العنكبوت عن وهن ودادها  .

 : و ميكن أن جنري ر ًا توضيحًيا الستعارات بشار ، يف عدد من األبيات املختارة

المجال الهدف 
(وداد المرأة )

المجال 
المصدر

حلة )
(العنكبوت

حاصل 
:اإلطباق

ومضة الوهن
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 وفيما يلي شبكة اإلسقاط االستعاري:

معارف عاّمة شاملة من اجملال 
 املصدر

معارف عاّمة شاملة من اجملال 
 اهلدف

 حاصل اإلطباق

 املرأة
 

 ومضة التهادي سحابة
 

 املرأة
 

 ومضة الضياء مشس
 

 عينا املرأة
 

 ومضة اتساع العني بقرة وحش
 

 رشاقة املرأة
 

 ومضة رشاقة القدّ  رمي
 

 رضاب املرأة
 

 ومضة حالوة الطّعم شهد
 

 رضاب املرأة
 

 ومضة حالوة الطّعم ماء فرات

 املرأة
 

ومضة االستدارة و الضياء و  قمر -بدر 
 بعد املنال

 ريق املرأة
 

 ومضة طيب الطعم الشهد الزجنبيل –اخلمر 

 املرأة
 

 -االمحرار  -ومضة الريق   الياقوت
 النفاسة

 املرأة
 

 ومضة الضياء   املصباح

 ثغر املرأة
 

 ومضة البياض و طيب النكهة   التفاح -اخلمر  -الثلج 

 (الشاعر )الوداد
 

  ومضة الوهن • العنكبوت
 

 الشاعر
 

  ومضة ذهاب العقل • املخمور -هبنقة 
 

 ومضة النفاسة وغالء الثمن  لؤلؤة الفتاة
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 املرأة
 

 
 قمر

ومضة احلركة وانتظام الزايرة ، 
  االكتمال االجنذاب ،

 املرأة
 

 ومضة احلسن واإلشراق  مشس

 املرأة
 

ومضة تبدي اجلمال رغم  الشمس + القمر
 االحتجاب

 املرأة
 

الفتك واالعتداء  ومضة غزال
 والتعدي

احلسن و اجلمال وهباء  ومضة غزال املرأة
 الطلة

ومضة خفة احلركة ورشاقة  ظيب املرأة
 اجلسد

السن ، الرشاقة القوة وحداثة  الرشأ الفتاة
 واخلفة

 جريد النخل املرأة
 األمي

ومضة االستقامة والدقة وسرعة 
 احلركة ، والليونة  

  ثدي املرأة
 الرمان
 

ومضة االستدارة واالمتالء 
 واالستواء

 أثداء املرأة  -
 
 جدائلها -

 
 .حديثها  -
 

 الرمان -
 

 العنب -
 

 قطعة الروض -
 

ومضةاالستدارة ،  -
 االستواء،االمتالء.

 اللون واالمتالء. -
النتاغم واجلمال وحمبة  -

 النفس وراحتها لتنوعه 
 

 ومضة االشتعال انر املرأة
 ومضة النشاط و اهليجان شبيب النار  اهلاجس –الشعور 
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 ومضة النفاسة لؤلؤ املرأة

 حالوة الطعم جىن النحل  الوفاء ابلوعد

ومضة الدقة والليونة والنعومة  الغصن املرأة
 الرشاقةو 

ومضة الرشاقة والطول +  الدر املرأة
 اللمعان والبياض

ومضة اإلشراق والضياء ومتام  البدر+ الشمس املرأة
 احلسن

ومضة تقلب األحوال وعدم  الطائر قلب احملب املكسور
 الثبات(

 ومضة االستدارة ومتام احلسن البدر وجه املرأة

  املمدوح +الشمس
 الشمس

 ومضة العلو+ الضياء
 واإلشراق

  املرأة
 الياقوت

 ومضة النفاسة

  هوى املرأة
 اللعب

 ومضة التسلية واألنس

 شوق احلبيب

 

 
 الطائر

 ومضة االستمرار والزايدة

 ومضة االشتعال النار عشق املرأة

ومضة اإلشراق والضياء و  الشمس +الياقوت +الذهب املرأة
 النفاسة

 والغموضومضة البهاء والضوء  الشمس املرأة

 ومضة الضياء+ اهلداية املصباح املرأة

 ومضة البياض و طيب النكهة الثلج + اخلمر + التفاح ثغر املرأة

 ومضة الوصال واالتصال احلبل املرأة
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 وفيما يلي رسم يوضح مكوانت البيئة اليت تعاضدت يف تشكيل الصورة اجملازية للمرأة .

 
 

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال المصدر 

(السحابة) 

المجال المصدر

(الشمس)

شبكة اإلسقاط المجال الم
:االستعاري

معارف عاّمة شاملة من 
المجال المصدر

معارف عاّمة شاملة من 
المجال الهدف

المرأة

سحابة

المرأة

شمس

عينا المرأة

بقرة وحش

رشاقة المرأة

ريم

رضاب المرأة

شهد

رضاب المرأة

ماء فراتصدر

(الخمر)

المجال المصدر

(الثلج)

المجال المصدر 

(العسل)

المجال المصدر

(المصباح)

المجال المصدر

(التفاح)

المجال المصر 

(الزنجبيل)

المجال المصدر

(الياقوت)

المجال المصدر

(القمر)

المجال المصدر

(البقر)

المجال المصدر

(الريم)

المجال المصدر

(الماء)
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المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر 

(العنب ) المجال 
المصدر

قطعة )
(الروض

المجال 
المصدر 

(قمر)

المجال 
المصدر

شمس

المجال 
المصدر

+  الشمس )
(القمر

المجال 
المصر 

(لؤلؤة)

المجال 
المصدر

(غزال )

المجال 
المصدر

(ظبي)

المجال 
المصدر

(الرشأ)

المجال 
المصدر

+ جريد النخل 
(األيم

المجال 
المصدر

(الرمان 
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المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال 
المصدر

(نار) المجال 
المصدر 

(جنى النحل)

المجال 
المصدر

الغصن

المجال 
المصدر

(الدر)

المجال المصر 

(الطائر)
المجال 
المصدر

(اللعب )

المجال 
المصدر

(الذهب)

المجال 
المصدر

(الحبل)

المجال 
المصدر

(االقحوان

المجال 
المصدر

رحى )
(متحركة
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وأخريًا نقول: إن املرأة عند بّشار حتتل جزءًا رئيسًا من خميلته الشعريّة، فقد حرص بّشار على     

الصورة البصريّة، وأّداها كما لو كانت أمامه، فهو يُنكر علينا عاهته ويستعلي عليها يف كثري من 

 األحيان، لذا جلأ إىل الرؤية يباري فيها املبصرين بل إنّه يتحداهم بصوره.

ومن خالل إمعان النظر يف دواوينه ندرك أنه مل يكن أعمًى، فهو رأى بقلبه و عه ما مل يره بعينه      

رؤيًة حمسوسًة، فهو يدّقق كثريًا يف تصويره إاّيها، وقد رّكز بشكل خاص على مزاايها املاديّة، وكأن 

نت هيئتها ماثلًة أمام عينينه، بّشار رسم صورًة للمرأة اليت هواها وأحّبها، وأكثر الكالم عنها، فكا

 وقد أبدع يف رسم هذه اللوحة اجلميلة يف ذهنه بثقافة واسعة، وموهبة رائعة، وبصرية ليس هلا مثيل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 
 

 احملور الثاين

 استعارات املرأة يف شعر 

 )أيب نواس(

لعرب ، فجسد املرأة إن أيب نّواس يف استعاراته اليت استعملها لوصف املرأة ، مل خيرج عّما اعتاده ا

غصن ابن وهيف وعينيها عيين غزال ، وهي كالبدر والقمر ، فاألوصاف احملسوسة مأخوذة من هذه 

البيئة البدوية واليت لديها منتج حيواين رقيق وسريع اخلطى )وهو الغزال( والبيئة قليلة األمطار لكنها 

ومتيزا ابلندرة ، وليس  أحق بذلك موطن رحالت وأسفار وابلتايل فقد عرفت جتارة اللؤلؤ والدر 

الوصف سوى املرأة ، واملرأة قمر ومشس وبدر وإن متثلنا حقيقة تلك الكواكب لوجدانها كواكب 

غري قابلة للعيش وال يوجد هبا مكوانت طبيعية تسمح للجنس البشري ابلعيش على سطحها ، 

 بشار:إن كان قد قال يف هذا  لكنها حتمل صفات اإلشراق و اللمعان ، و

 53ابنوا خبود كأن رؤيتها بدٌر    بدا و الظالم ُمرهتج

فالنسق املفهومي عند بشار )اإلشراق واالستنارة والضياء ( كما سبق توضيح هذه االستعارة يف 

 .التيه واملالحة والعلو والتمام  بداية الدراسة القائمة ، بينما جند النسق املفهومي عند أيب نّواس

 املزيج املفهومي:

 (والتمام  املالحة والتيه والعلو)املرأة + البدر+ السفينة = ومضة 

 يف قول أيب نواس:  
                                                             

 ص. ، ج ديوان بشار بن برد، - 53 
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 ليس للشمس وال للبدربتفتري حل   ...هو البدرِّ إال أن فيه مالحة 

اختذ أبو نواس من مخره مشجبًا يعلق عليه صورًا خمتلفة من صراعات عامله، فلم يكتف أبو نواس يف 

شارات الغزلية اليت راح يقحمها على القصيدة كما جنده يف اجملال املصدر موقفه اخلمري مبجرد اإل

)البدر( من منطلق التصوير و التشخيص، أو جمرد عرض املواقف وكشف االنفعاالت، كما أنه 

حرص كثريًا على إظهار األبعاد املكانية اليت يتخذ منها مسرحًا لعالقته بصاحبة احلانة اجملال اهلدف 

كأنه راح يرسم صورة مضطربة ملا يعتمل يف أعماقه من جراء هذه احملبوبة اليت تشبه البدر )املرأة ( ف

يف متامه وعلوه  وصعوبة الظفر به خمطقًا احلدود املرئية ليبلغ عمق األشياء مصورا ما حتدثه هذه 

قرره يف هذه الصورة احملبوبة من أثر يشابه أثر املالحة ) التيه ( فهو عئهًا حببها ، وإن كان غريبًا ما 

االستعارية إال أنه يبدي جانبًا من فلسفته الشعرية اليت مكنته منها تقنية لغوية تضطلع بوظيفة إنشاء 

 عالقات جديدة بني األشياء املتباعدة ويكشفها لنا النظام العرفاين.

 

 

المجال 
الهدف

(المرأة ) 

المجال 
المصدر

(البدر)

المجال 
المصدر

(ةالسفين) 

حاصل 
:اإلطباق

-العلو والتمام
التيه 
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سنجد اختالفًا واضًحا بني النسج االستعاري أليب نّواس  بني الشاعرين د مقارنة سريعةعند عق و

والنسج االستعاري عند بشار، فالشاعرين اتفقا يف نقل داللة املصباح واإلشراق يف البدر والدرر 

يظهر فاالستعارات بعض لكن الوصف عند أيب نّواس أكثر إشراًقا وسيتضح  ذلك عند حتليل 

تركيب استعاري قائم على نقل تعارات املرأة يف حني خيتار ا يف اسكم  ،استعارة احملسوس للمحسوس

فالعشق حيز جيمع شخصني وهو حالة  الصفة من احملسوس آلخر معنوي له ارتباط وثيق ابملرأة ،

قصوى من املشاعر املعنوية وأحلقه الشعراء ابلنار ، فاإلطباق املفهومي هلذا النسق على النحو اآليت 

: 

 املزيج املفهومي :

 وى + اللهب = ومضة الشدة و التأجج ) اهل

 54فعفوُت عنه و يف الفؤادِّ من اهلوى         كتلهبِّ النريانِّ يف احللفاءِّ 

 55وبرُق العشقِّ أصبح يف جبيين                 يبنُي كأنُه انٌر تلوحُ 

ــا مــن خــالل صــوره  ــا ذلــك جلًي يبــدو أن اهلــوى مل يكــن شــغل أيب نــواس الشــاغل ، يبــدو لن

املستقاة من القرب و الرصيد املستهلك من غريه ، فلم يكلـف الشـاعر نفسـه ابالبتكـار أو اإلبـداع 

 يف استعاراته للهوى و العشق ، فهل خليبته يف حبه القدمي دور يف ذلك؟؟ 

لبيت مزجًيا مفهومًيا بني اهلوى و اللهب ، و الفضاء اجلامع هو لقد مزج أبو نواس يف هذا ا

الشدة و التأجج . و الفضاء املدخل األول هو حرارة اللهب . و الفضاء املدخل الثاين هو اهلوى ، 

                                                             

 أبي نواس .  ديوان - 54 

 السابق. - 55 
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و الفضــاء املزجــي هــو حــرارة اهلــوى و هليــب احلــب، و يبــدأ املــزج بعمليــة تركيــب تتمثــل يف إســقاط 

ن املــدخلني إســقاطًا رأســًيا يف الفضــاء املــزيج ،فيتحــد اهلــوى و اللهــب، مث مضــامني يف كــال الفضــاءي

ـــة إكمـــال تتجلـــى يف إكســـاء النمـــوذج التصـــوري احلـــادث يف الفضـــاء املـــزيج  ـــدِّث الشـــاعر عملي حُي

ابلطكيب بلبوس من املعارف العامة احملفوظة يف الذاكرة طويلـة املـدى. و يقـيم تصـورات لـيس مأعهـا 

املباشر . و إمنا تنشأ معاٍن ابإلسقاط االنتقائي العابر للفضاءات . و هنـا ينصـهر  اإلسقاط املفهومي

 اهلوى يف النار ، و بفعل االنصهار يصري اهلوى هلًبا .

قوليـة و حبســب حـال املخاطـب ووضـعية التخاطـب ميــزج  -غـري أن املـتكلم يف الوضـعية آن

نسقني متباعـدين ليـؤول أمرمهـا إىل فضـاء اثلـث مـزيج بينهمـا ، و مـا يصـحب ذلـك مـن ختيـل اهلـوى 

الـــذي هـــو يف أصـــل األشـــياء و أحواهلـــا ووضـــعها الطبيعـــي ســـارًّا ســـعيًدا جيلـــب احلبـــور و الســـعادة ، 

ى من وضعية التفاعل خصـائص حادثـة نشـأت معانيهـا اجلديـدة بفعـل املـزج يف فضـاء فيكتسب اهلو 

مزجي تفاعلي تذوب فيه مضامني من الفضاءين املدخلني يف فضاء مشطك. و يبلور الشاعر ما ركَّبه 

 و كساه آبلية اإلكمال، و ابملزيج يُنشئ معىن جديًدا نتخيل فيه اهلوى يف صورة اللهب.

 

المجال 
الهدف

(الهوى) 

المجال 
المصدر 

(اللهب)

حاصل اإلطباق

الشدة و ومضة 
التأجج
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فهومي نوعا من التواصل البشري ) كالعشق =انر(  ، ت اليت يالمس فيها النسق املومن االستعارا

 وصف حماسن املرأة وطيب أخالقها ابلعسل ، يقول الشاعر :

 املزيج املفهومي:

 ) حماسن ومجال املرأة + العسل = ومضة اللذاذة واحلالوة (

 يقول الشاعر : 

 56الذي قال: ما أحالَك اي عسلُ إين وذكري من حسنِّ حماسنها            مثُل 

و للحسن و اجلمال يف شعر أيب نواس طعم مجيل لذيذ جيد الشاعر حالوته يف قلبه كما جيد املرء 

حالوة )العسل( يف لسانه ، و الفضاء األول : حسن األخالق مبا فيها من عفة ، كرم ، لطف ، 

:العسل ، أما الفضاء املزجي فهو تواضع ، شجاعة، صر ، تقوى  وغري ذلك، و الفضاء الثاين 

حالوة احلسن و لذته، مستخدًما أسلوب النداء: اي عسل ، ليجعل العسل شخًصا يُنادى و يسمع 

و يتوقع منه أن يرد النداء، فقد أراد الشاعر وصف الغري حمسوس وجتسيد ما يضيفه على تعامل 

ه حالوة وشفاء ، وكذلك املكارم اإلنسان وتواصله ، فهو سهل الطبع ورقيقه ولينه ، فالعسل في

تعر عن نفس رقيقة ليس للحقد والضغينة حمٌل هبا ، كما أن استحضار العسل  يوحي بنقيضه 

العلقم أو أداة النحل )اإلبر(  لكنه خص احملاسن ابلعسل وأدخلها يف حيز تلك احلالوة ليس 

 ملذاقها وإمنا للسهولة والسالسة اليت حتيط ابحملبوبة .

                                                             

 أبي نواس.ديوان  - 56 
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ن يف ظاهر جمايل املصدر واهلدف ال يوجد تناسبات بـني احملاسـن و العسـل يف أصـل األشـياء و إن كا

يف الكون و يف خصائص الكيـاانت، إال إن الشـاعر يف الفضـاء املزجـي قـام بعمليـة تركيـب تتمثـل يف 

إســقاط مضــامني مــن كــال الفضــاءين املــدخلني إســقاطًا رأســًيا يف الفضــاء املــزيج ، فيتحــد احلســن و 

عسل و احلالوة، مث حيدث الشاعر عملية إكمال تتجلـى يف إكسـاء النمـوذج التصـوري احلـادث يف ال

الفضـــاء املزجـــي ابلطكيـــب بلبـــوس مـــن املعـــارف العامـــة احملفوظـــة يف الـــذاكرة طويلـــة املـــدى، و يقـــيم 

ر تصـــورات لـــيس مأعهـــا اإلســـقاط املفهـــومي املباشـــر، و إمنـــا تنشـــأ معـــاٍن ابإلســـقاط االنتقـــائي العـــاب

قوليــة و حبســب حــال  –للفضــاءات ، فينصــهر احلســن يف العســل، غــري أن املــتكلم يف الوضــعية آن 

املخاطب و وضعية التخاطب ميزج نسقني متباعـدين ليـؤول أمرمهـا إىل فضـاء اثلـث مـزيج بينهمـا. و 

يــل فيــه يبلــور الشــاعر مــا ركبــه و مــا كســاه تصــورايًّ آبليــة اإلكمــال و ابملــزيج يُنشــئ معــىًن جديــًدا نتخ

 احلسن و اجلمال يف صورة العسل و شروطها و اقتضاءاهتا.

أرسى الفضاء املزجي مـن خـالل التطـابق بـني العناصـر املتباينـة تصـوراُ إدراكيـًا دماغيـًا وفرصـة إلقامـة 

ابلوجـــع واألمل يف  -ســني مــن النــاس –نشــاط يف اخلــالاي العصــبية املركزيــة يف الــدماغ، فمـــىت أحــس 

خاطره شعر ابحلرق واللسع الذي يشبه حرق ولسع النار احلقيقة ، وهبذا أنشـى جسده أو فؤاده أو 

 لنا الفضاء املزجي عالقة فعلية ذهنية فيزايئية بني )الوجع واألمل( و النار .
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وصفها بشار ابلثلج حيث جعل الفم وعاء مخر ، هي عند أيب نّواس نوع من  قد  واألسنان اليت

د عليه يف معىن اجلواهر الثمينة ، والنسق املفهومي عند الشاعرين )اللمعان( غري أن أيب نّواس يزي

  الندرة و التميز .

 املزيج املفهومي:

 املظهر والندرة والتميز()ثغر املرأة + اخلمر+ الدر= ومضة اللمعان واالمحرار ومجال 

 يقول يف ذلك أيب نواس :  

 حباب ُعقار أو نقي من الدر        ويضحُك عن ثغٍر مليح  كأنّه                    

تعاضدت يف هذه اللوحة اجلمالية مصادر عدة ترز مجال اجملال اهلدف )ثغر املرأة ( ، وتدعم خمتلف 

، ومن والندرة والتميز خذ من اجملال املصدر) الدر( اللمعاناحلواس: النظر ، والتذوق ، والشم ، فأ

حباب ًعقار_ وهي الفقعات اليت تظهر على سطح اخلمرة ومضة مجال –اجملال املصدر ) اخلمر( 

المجال 
الهدف 

الوجع واأللم)
(المعنوي 

المجال 
المصدر 

(النار)

حاصل 
اإلطباق 

ومضة الحرق 
واللسع 
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املظهر وإذهاب العقل والنكهة الطيبة و امحرار اللون ، وعلى هذا أصبح ثغر املرأة من وجهة نظر 

 من الدالالت اجملازية، مكواًن إطارًا ذهنيًا يستمد أدواته من جتارب أيب نواس مستقر تلتقي فيه كثري

 مفتعلة انبعة من حمض خيال الشاعر عر عنها من خالل ذخريته اللغوية وكشفها لنا النظام العرفاين.

 

وحديث االستعارات عند أيب نّواس أكثر انسجاًما وتالؤًما غري أنه يضيف بعًدا نفسًيا جديًدا لعالقة 

ملرأة ابلرجل يف تصويره هلا ابلفريسة وللرجل ابألسد  بينما انقلبت املوازيني  وصارت هي املهيأة ا

لفرط دالهلا ومكرها على اصطياد األسد ، ويف البدء فقد اختار فضاء مدخاًل اثنًيا هو الظيب ، 

نجها ودقة الغزال ، الرشا، الشادن، فقصد سرعتها مرًة ، وقرهنا بكأس اخلمر مرة ، واحتفل بغ

 خصرها مرة ، جاء ذلك على التوايل يف قوله : 

 57إىل رشإ يسعى بكاس ُعقار   إذا  كنت ال أنفك من أرحيية  

 ٌت والشوارب من عبري            أصداغهن  معقراب )م(

                                                             

 أبي نواس.ديوان  - 57 

المجال 
الهدف

(المرأة) 

المجال 
المصدر

(الدر) 

المجال 
المصدر

(رالخم) 

:حاصل اإلطباق

ومضة اللمعان 
واالحمرار 

ز الندرة والتمي+
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  58روض صوادر من غدير       مثل الظباء  ت  إىل                  

 يف اخلطرسقى هللا  ظبًيا   ُمبدي  الغنج  

 59مييس كغصن البان من رقة اخلصر

  60تثين  أسامة فاثىن وانقادا              ولقد عجبُت من الضعيفة إذ بدت   

 أسٌد تصيده غزال  شادن

 61ما اصطاد قبلك شادن آسادا          

إن هذه االستعارة تقدم نسق مفهومي جيمع بني صفة مجال الغزال يف موقف متجدد يعر عن 

 الغزال وتبادل األدوار .شجاعة 

 املزيج املفهومي:

 )املرأة +الغزال + الرشا+ الظيب+ الشادن= ومضة اكتمال اجلمال والسرعة (

يف هذه االستعارة أظهر لنا الشاعر جانباً من رؤيته اخلاصة ، فجعل اجملال اهلدف )املرأة( طرفاً 

غيااًب لفظياً، وليس غيااًب حضوراًي. االختفاء يشكل  خفيًا يف البنية االستعارية ، مع أن هذا

يف البنية االستعارية هنا، وهذا يقودان إىل تصور أن املرأة منتقلة  فاملرأة حاضرة حضورًا تقديرايً 

 اإلنساين ومغيبة عنه متاماً بداللة غياب الدالالت اليت ترتبط هبا يف بنية هذا الشكل من عاملها

أو فضاء جديد تكشفه عناصر اجملال املصدر املتشاهبة االستعاري، و منتقلة إىل عامل جديد 

                                                             

 أبي نواسديوان  - 58 

 السابق - 59 

 السابق - 60 

 السابق - 61 
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واملتقاربة يف أرض الواقع ) الظيب الغزال والرشا والشادن( وقد مزج بني الفضاءين من خالل 

اإلسقاط االستعاري الذي يكشف رغبة الشاعر من رسم صورة مجيلة لتلك احملبوبة واكيدها 

لفضاء املزجي بلبوس من املعارف احملفوظة من خالل إكساء النموذج التصوري احلادث يف ا

يف الذاكرة طويلة املدى واليت تتشارك فيها املرأة احلسناء مع )الغزال والظيب و الشادن والرشا 

(كاخلفة والسرعة والرشاقة ومجال الشكل من انحية العينني واتساعها ، وطول العنق ، ودقة 

 القوام .

البنائي ال يثري انتباه املتلقي  ألن الطاث  التشكيلو قد يبدو للوهلة األوىل أن مثل هذا 

 بتكوينات تصويرية مشاهبة هلذه البنية االستعارية، غري الشعري العريب والثقافة العربية يزخران

أن هذا اإلسقاط االستعاري حيمل خصوصية داخل النص الشعري  إذ إن التحوالت 

عامل اإلنساين( هنا ، اب)العامل احليواين( ال تطلب املرأة )ال املوضوعية يف بنية االستعارة بتشبيه

اجلمالية املألوفة ملثل هذا التكوين االستعاري ،بل تطمح إىل اكيد  و العالقة  الداللة

التفاعلية بني املرأة وهذه العناصر احليوانية واليت نشأت عن طريق التشابه بني النقطة املرجعية 

ناصر األخرى )الظيب ، الرشا ، الشادن( و اليت ترجع  رجوع العرفانية األساسية )الغزال( والع

 الفرع إىل األصل ، وإن كانت هناك فروق جزئية .

كما تطمح كذلك إىل  إضفاء معىن جديدًا تكتسي فيه هذا املرأة اجلميلة صفة الشجاعة و 

للتعبري اإلقدام، ويكشفه  الفضاء املزجي يف اتصال شديد التفاعل بني الفضاءين املدخلني  

 عن فضاءات ذهنية تنظمها عمليات حتويل وتكثيف يف آن معا .
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 املزيج املفهومي : -

 )املرأة + ظيب+ بدر = ومضة اجلمال ، اإلضاءة ، واالستدارة(

 يقول أبو نواس:

 62وصيدان ظباُء              كأهنا املصباحُ 

َنانُ   63إذا أقبَل قاَل النا        س ظيٌب ريَع َوسن

 ويقول:

 .64 تتيُه علينا إذ رزقَت مالحًة                 و ظرفًا فمهاًل بعَض تيهك اي بدر!           

                                                             

 بيت. ، ص: ج، ديوان بشار بن برد، - 62 

 بيت. ، ص: ج، ديوان بشار بن برد، - 63 

 بيت. ، ص: ج، ديوان بشار بن برد، - 64 

المجال الهدف 

(المرأة )

المجال المصدر

-الغزال )
-الرشا-الظبي

(الشادن

حاصل 
ومضة: اإلطباق

اكتمال الجمال 
والسرعة 
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املرأة عنصر من العناصر املستبعدة قسًرا يف منظومة أيب نواس، مع ملٍم لنظٍم نسوي ال يرقى إىل 

ملفتوح على رمبا يكون يتمه ، وبيت أمه ا.اخلمرايت، وال يتقارن مع العرائش و عرائس الكاسات

مصراعيه لطاّلب الّلذة ، ورمبا تكون )جنان( اليت أحبها ومل تبادله حبه قد أداي إىل مفاضلة الغلمان 

 .على النساء فبلغ شعره فيهم مرفعا مل يصل إليه ما قاله فيهن من أشعار

فنجد أاب نواس يتخري فضاءات حسية مألوفة ليسقط عليهـا صـورة املـرأة )الظـيب / املصـباح 

لبدر( فهي مجيلة مضيئة مستديرة الوجه كجمال الظباء وضياء املصابيح و استدارة البدر يف ليلـة / ا

الظــيب / املصــباح/ البــدر( ال توجــد  –التمــام. و قــد مــزج عنصــرين مــن الفضــاءين املــدخلني )املــرأة 

يف  بينهمــا مشــاهبات و عالئــق علــى أرض الواقــع. و أول مراحــل املــزج عمليــة الطكيــب الــيت تتمثــل

إسقاط مضامني من كال الفضاءين املدخلني إسقاطًا رأسيًّا يف الفضاء املزيج ، فتتحـد املـرأة و الظـيب 

/ املصـباح/ البــدر، مث جيــري الشـاعر عمليــة إكمــال تتمثــل يف إكسـاء النمــوذج التصــوري احلــادث يف 

املـــدى. و يقـــيم  الفضـــاء املـــزيج ابلطكيـــب بلبـــوس مـــن املعـــارف العامـــة احملفوظـــة يف الـــذاكرة طويلـــة

تصـــورات لـــيس مأعهـــا اإلســـقاط املفهـــومي املباشـــر، و إمنـــا تنشـــأ معـــاٍن ابإلســـقاط االنتقـــائي العـــابر 

 –للفضــاءات ، فتنصــهر املــرأة يف صــورة الظــيب / املصــباح/ البــدر، غــري أن املــتكلم يف الوضــعية آن 

ل أمرمهـا إىل فضـاء قولية و حبسب حـال املخاطـب و وضـعية التخاطـب ميـزج نسـقني متباعـدين ليـؤو 

اثلث مزيج بينهما. و يبلور الشاعر ما ركبه و ما كساه تصورايًّ آبليـة اإلكمـال و ابملـزيج يُنشـئ معـىًن 

جديًدا نتخيل فيه املرأة يف صورة الظيب / املصباح/ البدر و شروطها و اقتضاءاهتا. و يدمج الشـاعر 

بـني الفضـاءين املـدخلني فكـل عنصـر لـه  مزيج عناصره يف وحدة متكاملـة يتضـح فيهـا ثبـات التعـالق

الشمول(، يف اتصال شديد تفاعلي بني الفضاء املزيج و الفضاءين  –العالقات اليت لنظريه )العموم 
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املــدخلني و تناســٌب بــني املضــامني دون حاجــة إىل االســتدالل ، حيــث تقــوم بــني الفضــاء املــزيج و 

لفضاءان املدخالن بشكل آيل. و يشتمل املـزيج الفضاءين املدخلني ترابطات متينة ُيستحضر فيها ا

علـــى قابليـــة التفكيـــك أو إعـــادة بنـــاء الفضـــاءين املـــدخلني و مـــا بينهمـــا مـــن إســـقاط انتقـــائي عـــابر 

للمجــاالت، و مــن فضــاء جــامع و ترابطــات بــني كــل الفضــاءات ، فــاملزيج يـَُفكَّــك إىل مكوانتــه و 

قاتـه الـيت اكتسـبها. فضـاًل عـن أن كـل عنصـر يف عالقاته اليت احندرت من الفضاءين املدخلني و عال

الفضــاء املــزيج لــه علــة لوجــوده و تعــالٌق مــع العناصــر الــواردة يف الفضــاءين املــدخلني ، و وظيفــة يف 

اشتغال الفضاء املزيج و املقوالت العابرة للفضاءات الذهنية و املنظمة هلا جتعل الفضاءين املدخلني 

تتحول إىل عالقـات داخـل الفضـاء املـزيج ، و بفعـل العمليـات  تشملهما عالقات عابرة للفضاءات

املزجيــة تــذوب هــذه العناصــر اآلتيــة مــن الفضــاءين املــدخلني يف الفضــاء املــزيج و تنظمهــا عمليــات 

 تكثيف و حتويل يف آٍن مًعا.

 

رب و نلح  أن  طبيعة أيب نّواس وميله للهو واجملون جعله يقرن وصفه للمرأة مبجالس القيان والش

اليت اعتادها ، وكل أوصاف أيب نّواس شائعة  ماعدا استعارته العسل لوصف احملاسن ، وذلك أمر 

 قائم على استعارة املذاق ، ومن البديهي طرح فكرة  املذاق حقيقة  ألنه أراد لوازمه.

المجال الهدف

(المرأة) 

المجال 
المصدر 

(بدر+ ظبي)

حاصل اإلطباق

الجمال ، ومضة 
اإلضاءة ، 
(.واالستدارة
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 سنجد أن استعارات أيب نّواس  تثبت حضور املرأة  من خالل األنساق املفهومية التالية :

 احملاسن عسل  

 املرأة ظيب   احملبوب غزال   واحملب أسد 

 املرأة مصباح   املرأة بدر    األسنان درر   

وهذه األنساق املفهومية ال حتضر إال يف شبكة من التعالقات اليت جتعل من االستعارات حقال 

 :عرفانيا ، و ميكن أن منثل هلذا االنسجام االستعاري يف اجلدول التايل

 شبكة اإلسقاط االستعاري:

معارف عاّمة شاملة من اجملال 
 املصدر

معارف عاّمة شاملة من اجملال 
 اهلدف

 حاصل اإلطباق

 اهلوى
 

 ومضة الشدة و التأجج اللهب

 
 املرأة

 
 ظيب + بدر
 قمر

ومضة احلركة وانتظام ومضة 
اجلمال ، اإلضاءة ، 

 واالستدارة.
ومضة اللذاذة العسل =  العسل حماسن ومجال املرأة

 واحلالوة
 ومضة احلرق واللسع النار الوجع واألمل املعنوي

 

ومضة اللمعان واالمحرار ومجال  اخلمر+ الدر ثغر املرأة
 املظهر والندرة والتميز

الغزال + الرشا+ الظيب+  املرأة
 الشادن=

 ومضة اكتمال اجلمال والسرعة

ومضة اجلمال ، اإلضاءة ،  ظيب+ بدر املرأة
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 واالستدارة

 

وفيما يلي رسم يوضح مكوانت البيئة اليت تعاضدت يف تشكيل الصورة اجملازية للمرأة عند أيب 
 نواس.

 

 

 

المجال 
الهدف

(المرأة)

المجال المصدر

(اللهب  ، النار)

المجال المصدر 

ظبي ، الغزال )
(، الرشأ الشادن

المجال المصدر

بدر، قمر

المجال المصر 

(العسل)

المجال المصدر

(الخمر )

المجال المصدر

(الدر)
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 احملور الثالث:

 

 :ملرأة عند الشعراء املولدينا الستعاراتالتصويرية املفهومية الدائرة أ_

أساس شبكة أخرى يف منوال متّثل الّشعراء يف أشعارهم املختارة  شبكة من الّتصّورات على  

منتظم، وقد تضافرت العناصر الّصغرى البسيطة وتوّسعت وانتظمت مع عناصر أخرى صغرى 

و اليت ميكن متثيلها يف الدائرة ، ّية حكمت اإلسقاطات االستعاريّةبسيطة  فتأّلفت ُأطر عرفان

 التصويرية التالية :

 

 

المرأة

حلة العنكبوت

قطعة الروض

ريم ، شادن ، 
ظبي ، رشأ ، 
بقر وحشي  ،

الطائر

سحابة ، قمر ،
بدر شمس 

ر مصباح ، النا
، اللهب

عسل ، جنى 
تفاح ، رمان، النحل ، الشهد

عنب  ، جريد 
النخل ، 
الزنجبيل

لؤلؤ ، ياقوت
، الدر، الذهب

الماء ، الثلج

الخمر

اللعب

الحبل
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من خالل ما سبق نلح  أن املناويل االستعارية اخلاصة ابملرأة عند الشعراء املولدين قد أدخل 
عليها بعض التجديد فأصبح الشاعر املولد يستعري من البيئة املستحدثة حبدائقها الغناء صنوفا من 

لبيئة اجلاهلية املصادر ) كالعنب ، والرمان ، التفاح ، الزجنبيل ، قطعة الروض ( واليت مل تكن يف ا
 .الصحراوية

ومن الطبيعي أن تتجدد أن املناويل االستعارية يف اخلطاب الشعري يف زمن املولدين فهو  
األشياء املخزونة يف  ، وفكل زمان يتغري من حال إىل حال  أمر تفرضه تطور احلياة من انحية 

ى ، وذلك من أجل االستمتاع اجلمايل و ليعيشوا اللذة اليت تسري يف الذاكرة من جهة أخر 
أرواحهم من خالل ذلك اخلطاب الشعري كخطاب أبدي خارج عن الزمان املاضي، ّمتد إىل 

 .املستقبل 

هذا يعطي األولية يف التعبري للعامل الداخلي "الذات" عامل العواطف وموقف الشعراء  
 وانيًا جديدًا على النظام السائد حاولافر مل اخلارجي، ّما شكل إطارًا عوالرغبات واألهواء على العا

، يف تصورات ذهنية الرجل من خالله جتسيد اللذة احلسية ، وحتديد العالقة املادية بني املرأة و
 متعددة.

واإلطار مفهوم ذهين عرفاين ومعارف تتجّلى يف مفاهيم و متثيالت وصور مطابطة منضَّدة 

نظام عرفاين، فاإلطاُر له مظهر عرفاين تصّوري، وله مظهر داليل، ومها متعالقان حمفوظة يف 

 متكامالن.

و االنسجام بني هذه االستلزامات االستعاريّة يقوم على اإلطار العرفاين اجلامع لشبكة 

استعارات متآلفة ذات منحى تصّوري مفهومي موحَّد ، فاإلطاُر ُمتجّذر يف العرفان، وهو يشتغل آن 

قولّيا. وإّن اإلطار يوفـُّر مفاتيح لالهتداء إىل املعىن وتوجيه الفهم والتأويل. ومتّثل استعارات املرأة 

 شبكة عرفانّية لتمثيالت ذهنّية وإسقاطات تصّوريّة مفهومّية.
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وقد ألّفت هذه االستعارات وحدة خطابّية منسجمة مطابطة مضاميُنها العرفانّية، وقواُم  

بُط بني الّتصّورات، ويهّمنا املعاجلة الّذهنّية النسجام اخلطاب، ويقصد ابالنسجام هو االنسجام الّطا

 إدراك جتّذر املضامني يف إطار معريف عاّم.

وإن كّل معىن استعاري انشئ يستمدُّ قيمته من سائر املعاين املطابطة اّليت تكّون اإلطار  

 العرفاين العام.

ال خيتصُّ بنفسه وال يُتصوَُّر إاّل داخل إطار مفاهيم  وهكذا، فأي مفهوم يف نظر فيلمور 

مطابطة وتصّورات متآلفة منتظمة. ولإلطار عالقة بتجربتنا يف العامل. فنحن، ساعَة جُنّرُب، نسّجُل 

أوضاعا متعّددة نُنّضذها يف أذهاننا ضمن ُأطر. ويلتقى البُعد الّتجرييب احلّسي ابلُبعد الّرمزي الثّقايف. 

ستعارة هلا سند يف اإلطار، أو كّل استلزام استعاري تصّوري مفهومي له جتّذر يف األطر فكلُّ ا

 العرفانّية وانتظام يف عناصر ذلك اإلطار ووظائفه وصور اشتغاله.

وإّن األطَر أبنيٌة مفهومّيٌة تُنتج عملّيات ذهنّية رمزيّة موسَّعة. فاملفاهيم ال حتضر إاّل يف شبكة  

له خصائص معجمّية مفهومّية وحنويّة وتداولّية اجتماعّية ثقافّية. وينشأ عن تصّور  تعالقات. واإلطارُ 

توحّد الّذهن والعامَل والّتجربة والواقع. وال جند معىن لغواّي نظامّيا على حدة ومعىن سياقّيا مقامّيا 

 ثقافيّا على حدة.
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 :املناويل االستعارية ب_ 

 

تشتغل األبنية العرفانية لبناء اخلطاب و عؤيله ، يف مستوى املفاهيم والتصورات العرفانية  

البسيطة عر إسقاط مضمون عرفاين متجذر يف الذهن من جمال املصدر على مضمون عرفاين انشئ 

يف الوضعية اآلن قولية، من اجملال اهلدف، وجتري يف مستوى املناويل العرفانية القائمة على 

 سقاطات منضدة منسجمة إلطار عرفاين كامل على إطار عرفاين آخر بصورة منتظمة.إ

فـالّسحابة جامع ملناويل استعاريّة فرعّية  فاملنوال االستعاري منوال كّلّي، وهو إطار 

لتواتر الّتجارب وانتظامها  -والّشمس وبقرة الوحش والّرمي والّشهد واملاء هلا من الّتجّذر اإلبستيمي 

ما جيعُلها نشيطة يف متثيل املرأة ومفاتنها، من رشاقة ومجال عينني وعذوبة.  -لها يف العرفان واصّ 

وإّن االستلزامات املنسجمة يف متثيل املرأة، من سحابة ومشس وبقرة وحش ورمي وشهد وماء ذات 

االستلزامات  طاقة تصّوريّة عالية وذات نشاط مفهومي قوّي حتّقق يف استعارات كثرية ُمتواترة. وهذه

 الّنشيطة ذات فاعلّية إبداعّية يف إحداث االستعارات.

وتتضافر هذه االستعارات املفردة لتؤلف منواال شامال تلتقي فيه املناويل الفرعية ، فتتمثل املرأة يف 

 جمالت عديدة خمتلفة .

 يف الشكل التايل: وال األكروميكن متثيل هذه املن
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وهو املنوال املفتاح الذي نقرأ به الفضاء االستعاري ، وتنتظم فيه املناويل االستعارية الفرعية 

 يف شكل استلزام  استعاري  ما بني جمالت املصدر وجمال اهلدف.،  املتنامية لتؤسس فضاء املرأة 

ميكننا القول أن املنوال العرفاين األكر قائم على استعارة جامعة تتفاعل فيها استعارات  وعلى هذا
ميكن مؤلفة مناويل فرعية تتعالق وتتزامن ضمن املنوال األكر ،  ، تتشابك وتتضافر وصغرى 

 متثيلها يف الشكل اآليت:

 

ر المنوال األكب

المرأة 

المناويل الفرعية

اإلشراق، الضياء 
ة والهداية ، االستدار
، تمام الحسن

االمصباح الشمس والقمر

االستدارة ، 
االمتالء، اللون ، 
وطيب النكهة

الرمان، التفاح ، 
العنب

اللمعان ، والندرة 
والجمال 

الدر ، الياقوت ، 
الذهب ، اللؤلؤ

الحرقة واللسع

النار ، اللهب

حالوة الطعم

ل العسل ، جنى النح
، الشهد

الرشاقة

الغزال، الظبي، )
الشادن، الرشأ ، 

(غصن البان
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ا يف مناويل تربط ابلتصورات و ونلح  من الرسم البياين السابق ، أن العناصر تنتظم انتظاما شبكي
االستلزمات االستعارية واإلسقاطات املفهومية املوزعة اليت وقفنا عليها يف النماذج الشعرية املختارة 

ا يناها ابملناويل الفرعية كــ )  واليت على الرغم من تباعدها ألفت تصورات موحدة متعالقة تصورايً 
، وكل منوال من هذه املنوال الفرعية إذا حالوة الطعم ، اللمعان والندرة واجلمال ، ...( –الرشاقة 

مواطن تبئر متباعدة ميثل الواحد منها نوعا من النافذة على  ما تتبعناه وجدانه منجمًا متقطعًا يف
صطلح تنفتح مث تنغلق، وهي ما يطلق عليه يف الدراسات اللسانية العرفانية ماملفهوم املعىن 

 .(1)"الوندوة" 

كفضاء استعاري تنصهر فيه مجيع املكوانت اللغوية واملعجمية لتؤلف منوال جامع يف النص ،  
والثقافية العديدة ، وتتحكم يف تناميها وانسجامها والفها جماالت املصدر املشكلة للمناويل 

 الفرعية.املناويل  االستعارية الفرعية، ّما يؤكد على تعالق املنوال األكر و

املنوال األكر ويف مستوى املناويل جتري يف مستوى اليت ختامًا: كل هذه اإلسقاطات االستعارية 
حصيلة لتجذرات مفهومية استصفاها الناس يف هي  الصغرى   إلنتاج نص و عرفنة خطاب

 خطاطات وبنوا هبا استلزامات وأسسوا هبا مذاهب قول .

                                                             
)1 (   راجع : األزهر الزناد ، النص والخطاب، مباحث لسانية عرفانية ، تونس ، مركز النشر الجامعي، ودار محمد علي للنشر، 

.262م، ص: 2011   


